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രണ്ടെകു വൈഫ്രാകഡ്

2009 ലഞാണറ്റ് സഹികചചച്ചും യഞാദേദൃശഹികമഞായഹി ഞഞാന് സശശ്രീ ദഡേവഹിഡേറ്റ് സഫഞാലഹിയന്ദുനടെ '   How I Became
 A Hindu' ( :// . . / )  http go sreyas in hibhen എന്ന സഗ്രനച്ചും വഞായഹികഞാനെഹിടെയഞായസറ്റ്.  അസഹില് സശശ്രീ

രമണമഹരരഹിയന്ദുനടെ സസത്വചഹിന്തദയഞാടെറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും ബന്ധനപ്പെടെഞാനെഹിടെയഞായസന്ദുച്ചും,

സഹിരന്ദുവണഞാമലയഹിനല രമണഞാസശമതഹിലന്ദുച്ചും മഹഞാദക്ഷേസസതഹിലന്ദുച്ചും അവഹിടെന്ദുനത ദേഹിവവ്യമഞായ

കന്ദുന്നഹിലന്ദുച്ചും സഞ്ചരഹിചസന്ദുച്ചും ഒനക വഹിവരഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവനയലഞാച്ചും എനന്ന വളനരയധഹികച്ചും

ആകരരഹിചച.  കഞാരണച്ചും ഞഞാനെന്ദുച്ചും ആ ദേഹിവവ്യസപദദേശച്ചും ഇടെയറ്റ്കഹിനടെ സനരശഹികഞാറന്ദുള

വവ്യകഹിയഞാണറ്റ്.  സഫഞാലഹിയന്ദുനടെ വഹിവരണങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് ധഞാരഞാളച്ചും പന്ദുസഹിയകഞാരവ്യങ്ങള് ഞഞാന്

മനെസഹിലഞാകഹി.  സച്ചുംഘടെഹിസ മസരഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ സപസവ്യയശഞാസറ്റ്സസങ്ങളചനടെ നെഹിരന്തരമഞായ

കടെന്നഞാസകമണങ്ങനള ദനെരഹിടെന്ദുദമഞാഴന്ദുച്ചും ആയഹിരകണകഹിനെറ്റ് വരരങ്ങളഞായഹി

സനെഞാസനെധരര്മ്മതഹിനന്റെ നവളഹിചച്ചും ദലഞാകതഹിനെറ്റ് വഴഹി കഞാടഹിനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

അസഹിസമന്നമഞായ നെര്മ്മന്ദുനടെ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന സപസശ്രീകങ്ങളഞായഹി

നെമന്ദുകഹിടെയഹിലലൂനടെ അറഹിയനപ്പെടെഞാനസ കടെന്നന്ദുദപഞാകന്ദുന്ന ഒടനെവധഹി വവ്യകഹികനള ആ

പന്ദുസറ്റ്സകതഹില് ഞഞാന് കണന്ദുമന്ദുടഹി.  ഉജത്വലസപഞാഭവന്മഞാരഞായ

ആതശ്രീയദജവ്യഞാസഹിസചകളചനടെ അഭഞാവതഹിനന്റെ നചറഹിയ ഇടെദവളകളഹിലന്ദുച്ചും നവളഹിചതഹിനന്റെ

സഹിരഹികള് നകടെഞാനസ കഞാതന്ദുസലൂക്ഷേഹികന്ദുന്നസറ്റ് നെമന്ദുകഹിടെയഹിനല അറഹിയനപ്പെടെഞാത

അതരച്ചും എണമറ കരര്മ്മദയഞാഗ്രഹികളഞാണറ്റ്.

ഭലൂമഹിയന്ദുനടെ മറന്ദുവശതന്ദുള ഒരന്ദു ദദേശതറ്റ് സശ്രീരതന്ദുച്ചും വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായ

ജശ്രീവഹിസസഞാഹചരവ്യങ്ങളഹില് ജനെഹിചചവളരന്ന ദഡേവഹിഡേറ്റ് സഫഞാലഹി എന്ന ഒരന്ദു വവ്യകഹി,

സസവ്യനത ദസടെഹിയന്ദുള സനന്റെ യഞാസസയഹില് ഈ ഭഞാരസഭലൂമഹിയന്ദുനടെ മടെഹിതടഹില്

എതഹിനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.  മഞാനെവരഞാശഹികഞാകമഞാനെച്ചും അവകഞാശനപ്പെട അമലൂലവ്യ നെഹിധഹിയഞാണഹിവഹിനടെ

സലൂക്ഷേഹികനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നനസന്നറ്റ് കനണതന്ദുന്ന അദദ്ദേഹച്ചും, അസഹിനന്റെ സച്ചുംരക്ഷേണതഹിനെന്ദുച്ചും

വഹിസരണതഹിനെന്ദുച്ചും ശരഹിയഞായ വഹിനെഹിദയഞാഗ്രതഹിനെന്ദുമഞായഹി ദലഞാകനത മന്ദുഴന്ദുവന് ആഹത്വഞാനെച്ചും

നചയചന്നന്ദു.  ആ കരതവവ്യച്ചും സന്നഞാലഞാവന്ദുച്ചും വഹിധച്ചും ഇദപ്പെഞാള് സത്വയച്ചും

നെഹിരവഹഹിചചനകഞാണഹിരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.  ഏനസഞാരന്ദു ഹഹിനന്ദുവഹിനന്റെ മനെസഹിലന്ദുച്ചും
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ആതവഹിശത്വഞാസവന്ദുച്ചും അഭഹിമഞാനെവന്ദുച്ചും വളരതഞാന് ദപഞാന്ന സശശ്രീ സഫഞാലഹിയന്ദുനടെ ഈ ജശ്രീവഹിസകഥ

ഇച്ചുംഗശ്രീരഹില് വഞായഹിചച മനെസഹിലഞാകഞാന് ബന്ദുദഹിമന്ദുടചള സഞാധഞാരണകഞാരകന്ദുച്ചും കലൂടെഹി

അറഹിയഞാന് കഴഹിയണച്ചും എന്ന ആസഗ്രഹമഞാണറ്റ് ഈ നമഞാഴഹിമഞാറതഹിനെറ്റ് ദസപരഹിപ്പെഹിചസറ്റ്.

അസഹിനെന്ദുള അനെന്ദുവഞാദേച്ചും ദചഞാദേഹിചചനകഞാണറ്റ് എഴന്ദുസഹിയ കതഹിനെറ്റ് സന്ന മറന്ദുപടെഹിയഹില് സശശ്രീ

സഫഞാലഹി ഒദരനയഞാരന്ദു നെഹിബന്ധനെ മഞാസസമഞാണറ്റ് മന്ദുദന്നഞാടറ്റ് വചസറ്റ്.  ഈ സഗ്രനച്ചും സസൗജനെവ്യമഞായഹി

വഞായനെകഞാരകറ്റ് ലഭവ്യമഞാകണച്ചും എന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ബഞാച്ചുംഗ്രളളൂരഹില് വചറ്റ്

കണദപ്പെഞാള് ഈ സപവരതനെതഹിനന്റെ പന്ദുദരഞാഗ്രസഹി അദദ്ദേഹനത ധരഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും,

അദദ്ദേഹച്ചും അസഹില് നെഹിറഞ്ഞ സദന്തഞാരച്ചും ദരഖനപ്പെടെന്ദുതന്ദുകയന്ദുമന്ദുണഞായഹി.

ഭഞാരഞാപഞാണഹിസവ്യദമഞാ ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും സരതഹിലന്ദുള സഞാഹഹിസവ്യസപവരതനെങ്ങളഹില്

മന്ദുന്പരഹിചയദമഞാ അവകഞാശനപ്പെടെഞാനെഹിലഞാത ഒരന്ദു സഞാധഞാരണ വവ്യകഹിയഞാണറ്റ് ഞഞാന് .

ധരര്മ്മ പന്ദുനെനഃസ്ഥഞാപനെനമന്ന സശശ്രീരഞാമ ദേസൗസവ്യതഹിനല ദസസന്ദുബന്ധനെനമന്നദപഞാലന്ദുള ഈ

മഹഞായജ്ഞതഹില് ഒരന്ദു അണഞാറകണനന്റെ പങറ്റ് മഞാസസമഞാണറ്റ് ഈയന്ദുളവന്

നെഹിരവഹഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  സഹിരന്ദുവനെന്തപന്ദുരച്ചും ആസ്ഥഞാനെമഞാകഹി സപവരതഹികന്ദുന്ന ദസശയസറ്റ്

ഫസൗദണരന് എന്ന കലൂടഞായറ്റ്മയന്ദുനടെ സഹഞായദതഞാനടെ ഈ പന്ദുസറ്റ്സകതഹിനന്റെ  PDF പസഹിപ്പെറ്റ്

ഇന്റെരനനെറഹിലലൂനടെ സസൗജനെവ്യമഞായഹി ലഭവ്യമഞാകന്ദുന്നസഞാണറ്റ്.

കദൃരറ്റ്ണകന്ദുമഞാര

ബഞാച്ചുംഗ്രളളൂര

വഹിജയദേശമഹി, 2012
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അവൈതഫ്രാരദിക

ശഞാസറ്റ്സസതഹിനന്റെ യന്ദുഗ്രതഹിലഞാണറ്റ് നെഞാമഹിന്നറ്റ് ജശ്രീവഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  നെര്മ്മന്ദുനടെ വഹിജ്ഞഞാനെതഹിനന്റെ

അസഹിരവരമന്ദുകള് ദേഹിവദസനെനയദന്നഞാണച്ചും മഞാറഹിവരയറ്റ്കനപ്പെടച നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഓദരഞാ വസറ്റ്സന്ദുസദയയന്ദുച്ചും ശഞാസറ്റ്സസച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നദസഞാ സളഹികളയന്ദുന്നദസഞാ

പരശ്രീക്ഷേണ നെഹിരശ്രീക്ഷേണങ്ങളചനടെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹിലഞാണറ്റ്.  ഭസൗസഹിക ദലഞാകതന്ദുനെഹിന്നറ്റ്

ശഞാസറ്റ്സസച്ചും അതന്ദുസങ്ങനള ഏസഞാണറ്റ് നെഹിരറ്റ്കഞാസനെച്ചും നചയറ്റ്സഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു എന്നന്ദു പറയഞാച്ചും.

ഒരന്ദുകഞാലതറ്റ് മസവഹിശത്വഞാസങ്ങളചനടെ ഭഞാവനെയഹില് മഞാസസച്ചും ഒസന്ദുങ്ങഹി നെഹിന്നഹിരന്ദുന്ന ഒടനെവധഹി

കഞാരവ്യങ്ങള് ഇന്നറ്റ് ശഞാസറ്റ്സസച്ചും അസഹിനന്റെ ഹകപ്പെഹിടെഹിയഹില് ഒസന്ദുകഹിയഹിരഹികന്ദുന്നസഞായഹി നെഞാച്ചും

കഞാണന്ദുന്നന്ദു.

ഈനയഞാരവസ്ഥയഹില് ഹഹനവസയഹിദലകന്ദുള ദകവലച്ചും ഒരന്ദു വവ്യകഹിയന്ദുനടെ

കടെന്നന്ദുവരവഹില് നെഞാനമന്തഹിനെറ്റ് ഇസസമഞാസസച്ചും സഞാല്പ്പെരവ്യനമടെന്ദുകണച്ചും?  സന്ദുസപസഹിദ സബഹിടശ്രീരറ്റ്

സസത്വചഹിന്തകനെഞായഹിരന്ദുന്ന ബരസടെഞാന്റെറ്റ്  റസല് പറഞ്ഞദപഞാനല 'ഞഞാനനെന്തന്ദുനകഞാണന്ദു ഒരന്ദു

സകഹിസറ്റ്സവ്യനെല'  എദന്നഞാ,  ഇബറ്റ്ന് വരഖറ്റ് പറഞ്ഞദപഞാനല 'ഞഞാനനെന്തന്ദു നകഞാണറ്റ് ഒരന്ദു

മന്ദുസശ്രീമല'  എദന്നഞാ ഒനക ഉള മടഹില് പഴയ മസങ്ങള് ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയനപ്പെടെന്ദുന്ന ഒരന്ദു

യന്ദുഗ്രമദല ഇസറ്റ്?

ദഡേവഹിഡേറ്റ് സഫഞാലഹിയന്ദുനടെ ഈ ആതശ്രീയ ജശ്രീവചരഹിസസച്ചും ദമല്പ്പെറഞ്ഞ ദചഞാദേവ്യങ്ങള്കറ്റ് ഉതരച്ചും

നെല്കന്ദുക സനന്ന നചയചച്ചും.  ഹഹിനന്ദുമസനത കന്ദുറഹിചറ്റ് പരനക വരചച കഞാണഹികനപ്പെട ആ

ചഹിസസച്ചും -  ബഹന്ദുഹദേവഞാരഞാധനെയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും സഞാമലൂഹവ്യ ഉചനെശ്രീചസത്വങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും

അനെഞാചഞാരങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും ഒരന്ദു പഴനങടറ്റ് -  എന്ന സ്ഥഞായഹിയഞായ ആ ചഹിസസച്ചും എസസ

നസറഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നറ്റ് ദഡേവഹിഡേറ്റ് സത്വയച്ചും കനണതഹിയസഹിനന്റെ രസകരമഞായ

അനെന്ദുഭവവഹിവരണമഞാണറ്റ് ഈ സഗ്രനച്ചും.

ഹഹിനന്ദു സമലൂഹതഹില് സഞാമലൂഹവ്യസപശറ്റ്നെങ്ങള് ഇല എന്നല ഇവഹിനടെ വഹിവക്ഷേ.  മറഹിചറ്റ്

അവനയലഞാച്ചും കഴഹിഞ്ഞ കന്ദുനറ നെലൂറഞാണന്ദുകളഹില് ഭഞാരസതഹിലന്ദുണഞായ

ചരഹിസസസപസകഹിയകളചദടെയന്ദുച്ചും രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയവന്ദുച്ചും സഞാമതഹികവന്ദുമഞായ സപസഹിസന്ധഹികളചദടെയന്ദുച്ചും
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ദശരഹിപ്പെചകള് മഞാസസമഞാണറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മതഹിനന്റെ സതയഹില് ദചരന്നവയല.

അവയറ്റ്നകലഞാമപ്പെചറച്ചും സത്വന്തച്ചും ജശ്രീവഹിസഞാനെന്ദുഭവങ്ങളഹില് സപസഹിഫലഹികന്ദുന്ന ഇന്നന്ദുച്ചും

ജശ്രീവസചറസഞായഹി നെഹിലനകഞാളചന്ന ഹഹനവസച്ചുംസറ്റ്കദൃസഹിയന്ദുനടെ ഒരന്ദു സന്ദുനരചഹിസസച്ചും ദഡേവഹിഡേറ്റ്

ഇവഹിനടെ കഞാടഹിതരന്ദുന്നന്ദു.

ഭസൗസഹികമഞായ ശഞാസറ്റ്സസസസവ്യച്ചും ഒന്നന്ദു മഞാസസദമ ഉണഞാകഞാന് വഴഹിയന്ദുളളൂ എന്നസന്ദുദപഞാനല,

ആന്തരഹികമഞായന്ദുച്ചും ആതശ്രീയസയന്ദുനടെ ഒനരഞാറ ശഞാസറ്റ്സസ സസവ്യദമ ഉണഞാകഞാന് കഴഹിയലൂ.

അറഹിവഹിനന്റെ വഹിവഹിധസലങ്ങള് ഉണഞാകഞാനമന്നന്ദു മഞാസസച്ചും. വഹിശത്വഞാസഹികനളലഞാച്ചും സത്വരഗ്രതഹിനല

സന്ദുഖച്ചും അനെന്ദുഭവഹികഞാനെന്ദുളവരന്ദുച്ചും അവഹിശത്വഞാസഹികള് നെരകതഹിനല നെഹിസവ്യദേന്ദുരഹിസതഹിനെഞായഹി

വഹിധഹികനപ്പെടവരന്ദുച്ചും ആനണന്ന ദവരസഹിരഹികല് അപകത്വച്ചും മഞാസസമഞാണറ്റ്.

ഈ ഭസൗസഹികദലഞാകച്ചും സനന്ന ദേഹിവവ്യസയന്ദുനടെ ആവഹിരറ്റ്കരണമഞാനണന്നഹിരഹിദക,  നെര്മ്മന്ദുനടെ

ശരശ്രീരതഹിനന്റെ നെഹിലനെഹില്പ്പെഹിനനെ അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞാകഹിയന്ദുള പഞാപദബഞാധച്ചും

അരഥശലൂനെവ്യനമദന്ന പറയഞാനെഞാവലൂ.  ആധന്ദുനെഹികശഞാസറ്റ്സസച്ചും ബഞാഹവ്യദലഞാകനത ആഴതഹില്

അടെന്ദുതറഹിഞ്ഞഹിടറ്റ് ഇന്നറ്റ് മനെസഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ബന്ദുദഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും അസഹിരന്ദുകള്

ദസടെഹിനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

നെഞാച്ചും ഈ സപപഞ്ചനത മനെസചനകഞാണന്ദു വഹിശകലനെച്ചും നചയഞാന് സശമഹികന്ദുന്നന്ദു.  പദക്ഷേ

എന്തഞാണറ്റ് ഈ മനെസഹിനന്റെ ശരഹിയഞായ സത്വഭഞാവച്ചും? ഭസൗസഹിക ദലഞാകനതകന്ദുറഹിചചള നെര്മ്മന്ദുനടെ

ധഞാരണകള് ആസവ്യന്തഹികമഞായഹി നെര്മ്മന്ദുനടെ മനെസഹിനന്റെ സനന്ന ഭഞാവനെകളഞായഹികലൂദടെ?

മനെസഹിനന്റെ കഞാരവ്യതഹില് സച്ചുംഭവഹികന്ദുന്നസന്ദുദപഞാനല എന്തന്ദുനകഞാണറ്റ് ഒരന്ദു കച്ചുംപവ്യളൂടറഹിനന്റെ

ഇലകറ്റ്ദസടെഞാണഹികറ്റ് സരകവ്യളൂടചകളഹില് ആതദബഞാധച്ചും ഉടെനലടെന്ദുകന്ദുന്നഹില?  എലഞാച്ചും

കഞാരവ്യകഞാരണ ബന്ധതഹിനന്റെ ചങ്ങലയഹില് കന്ദുടെന്ദുങ്ങഹികഹിടെകന്ദുന്നന്ദു എന്നന്ദു ശഞാസറ്റ്സസച്ചും

പറയന്ദുദമഞാഴന്ദുച്ചും,  നെമന്ദുനകസപകഞാരച്ചും സത്വസസന്തമനെസറ്റ് നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്നന്ദു?

ഭസൗസഹികശഞാസറ്റ്സസതഹിനെറ്റ് ഇതരച്ചും ദചഞാദേവ്യങ്ങള്കറ്റ് ഒന്നഹിനെന്ദുച്ചും ഉതരമഹില.  എനന്നങഹിലന്ദുച്ചും

ഉണഞാകഞാന് സഞാദവ്യസയന്ദുച്ചും കഞാണന്ദുന്നഹില.

മറന്ദുവശതറ്റ് ദവദേശഞാസറ്റ്സസങ്ങള് ഈ വഹിരമച്ചും പഹിടെഹിച ദചഞാദേവ്യങ്ങളഹിലഞാണറ്റ്

സശദദകസനശ്രീകരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  അവ അസന്ദു നചയചന്നസഞാകനട പന്ദുറച്ചുംദലഞാകനതപ്പെറഹി

പഠഹികന്ദുന്ന ശഞാസറ്റ്സസങ്ങനള സസൗമവ്യമഞായഹി അകദതകറ്റ് സഹിരഹിചച വഹിടചനകഞാണന്ദുച്ചും.  ഈ

ജഡേസപപഞ്ചനത അസശ്രീസനഹിയമഞായ ആതസതയന്ദുനടെ സപകടെനെമഞായഹി കഞാണന്ദുന്നസഹിലലൂനടെ,
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സപപഞ്ചരലൂപതഹിലന്ദുള ആ സസവ്യതഹിനന്റെ ഏസറ്റ് അച്ചുംശതഹിലന്ദുമന്ദുള ധവ്യഞാനെച്ചും,

ജ്ഞഞാനെസമഞാദേനെതഹിനെന്ദുള വഴഹിയഞായഹി ഹഹിനന്ദുകള് കഞാണന്ദുന്നന്ദു.  ഈ സപപഞ്ചച്ചും ദകവലച്ചും

ഒരന്ദു ജഡേവസറ്റ്സന്ദു മഞാസസമഞാനണന്നന്ദുള ധഞാരണ നസറഞാനണന്നന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകള്

സപഖവ്യഞാപഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഇവഹിനടെ ഹഹിനന്ദുകളചനടെ സ്ഥഞാനെച്ചും 'ദബഞാധ'തഹിനെറ്റ് ഊന്നല് നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്ന

ശഞാസറ്റ്സസജ്ഞനഞാദരഞാനടെഞാപ്പെമഞാണറ്റ്.  ജഡേഞാനെന്ദുഭവതഹിനെറ്റ് പലൂരകമഞായഹി വരതഹികന്ദുന്ന

സസത്വമഞാണറ്റ് ദബഞാധച്ചും എന്ന വസറ്റ്സന്ദുസ അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികണനമന്നറ്റ് ഈ രണന്ദുകലൂടരന്ദുച്ചും

വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നന്ദു.  പന്ദുറച്ചുംദലഞാകനത ഒറയടെഹികറ്റ് നെമന്ദുകറ്റ് പഠഹിചറഹിയഞാന് സഞാധവ്യമല;

അസഹിനന്റെ പലവശങ്ങള് പഠഹിചചനകഞാണറ്റ് പടെഹിപ്പെടെഹിയഞായഹി മന്ദുദന്നറണച്ചും.  അസന്ദുദപഞാനല

ആതവസറ്റ്സന്ദുവഹിദനെയന്ദുച്ചും ഒറയടെഹികറ്റ് അറഹിയഞാനെഞാവഹില;  അസഹിനന്റെ പല

ആവഹിരറ്റ്കരണങ്ങദളയന്ദുച്ചും ദനെഞാകഹികണറ്റ്,  അവയഹില് സശദയന്ദുറപ്പെഹിചറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ

അറഹിവഹിനന്റെ ആഴച്ചും കലൂടഹിനകഞാണന്ദു വരണച്ചും.

ഈ സപസകഹിയയഹില് കരകശമഞായ ദചരഹിസഹിരഹിവറ്റ് ഉണഞാവഞാന് വയ.  ഹഹനവസ എന്നസറ്റ്

പല മഞാരഗ്രങ്ങളചനടെ കലൂടഞായറ്റ്മയഞായ ഒരന്ദു ധരര്മ്മമഞാണറ്റ്. ദസഞാമസറ്റ് നജദഫരസണ് ഒരഹികല്

പറഞ്ഞന്ദു "മസതഹിനല നെഹിരബന്ധച്ചും മറചകഞാരവ്യങ്ങളഹിനല നെഹിരബന്ധങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് കന്ദുനറ

വവ്യസഹിരഹികമഞാണറ്റ്. ഞഞാന് നകഞാണന്ദുനെടെകഞാന് നെഹിരബന്ധനെഞാകനപ്പെടെന്ദുന്ന ഒരന്ദു കല എനെഹികറ്റ്

ഒരന്ദുപദക്ഷേ എലഞാ സമദേറ്റ്സമദൃദഹിയന്ദുച്ചും സദന്നകഞാച്ചും.  ഞഞാന് കഴഹികഞാന്

നെഹിരബന്ധഹികനപ്പെടെന്ദുന്ന മരന്ദുന്നന്ദുകള് ,  എനന്റെ ഇരറ്റ്ടെതഹിനെറ്റ് വഹിരന്ദുദമഞായഞാല് ദപഞാലന്ദുച്ചും,

എനെഹികറ്റ് ആദരഞാഗ്രവ്യച്ചും വശ്രീനണടെന്ദുതറ്റ് സദന്നകഞാച്ചും.  എന്നഞാല് പലൂരണമഞായഹി ഉള്നകഞാളഞാന്

കഴഹിയഞാത ഒരന്ദു ഈശത്വരഞാരഞാധനെ പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നസറ്റ് എനെഹികറ്റ് സപദയഞാജനെനപ്പെടെഹില”. ഇടെന്ദുങ്ങഹിയ

പഹിടെഹിവഞാശഹികളഹിലഞാത ഹഹിനന്ദുമസച്ചും,  നെദര്മ്മഞാടെന്ദു സമരസനപ്പെടെന്ദുന്ന ദേഹിവവ്യസയന്ദുനടെ ഏസറ്റ്

ആവഹിരറ്റ്കഞാരദതയന്ദുച്ചും ആരഞാധഹികഞാന് നെനര്മ്മ ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.

ദയഞാഗ്രയഞാണറ്റ് ഇന്നറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ സപചഞാരതഹിനെന്ദു പഹിന്നഹിനല ഒരന്ദു ചഞാലകശകഹി.

ഹഠദയഞാഗ്രച്ചും ദപഞാലന്ദുള ചഹില ദയഞാഗ്രമന്ദുറകള് ഇന്നറ്റ് ദലഞാകനമങ്ങന്ദുച്ചും വലഹിയ സപചഞാരച്ചും

ദനെടെഹിയഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഇസറ്റ് ദയഞാഗ്രയന്ദുനടെ സനന്ന കലൂടെന്ദുസല് ആഴതഹിലന്ദുള

ആതശ്രീയസലങ്ങളഹിദലകറ്റ് കടെന്നന്ദുനചലഞാന് ജനെങ്ങനള സപഞാപറ്റ്സരഞാകന്ദുന്നന്ദു.  സന്ദുടെരന്നന്ദു

ദവദേഞാന്തതഹിദലകന്ദുച്ചും,  ഹവദേഹിക സച്ചുംസറ്റ്കദൃസഹിയഹിദലകന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ സമലൂരണ

ഹപസദൃകതഹിദലകന്ദുച്ചും അസവനര നെയഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി
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ഹഹനവ ആശയങ്ങളഹില് നെഹിന്നഞാണറ്റ് അദമരഹികയഹില് പനതഞാന്പസഞാച്ചും നെലൂറഞാണഹിനന്റെ

ആദേവ്യദേശകങ്ങളഹില് അസശ്രീസനഹിയവഹിരയങ്ങളഹില് സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും വളരന്നന്ദുവന്നസറ്റ്.

അദമരഹികയന്ദുനടെ സത്വസത്വനെഹിരവചനെതഹില് ഈ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനെറ്റ് വലഹിയ ഒരന്ദു

പങന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദസസഞാസസറ്റ് ഏനസന്നന്ദു പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സഹിരഹിചറഹിയനപ്പെടെഞാസഹിരഹിനകസനന്ന

ഹഹനവ ആശയങ്ങള് സശദദയരഞായ പല കവഹികളചദടെയന്ദുച്ചും എഴന്ദുതന്ദുകഞാരന്ദുദടെയന്ദുച്ചും

സദൃരറ്റ്ടെഹികളഹിലലൂനടെ പഞാശഞാസവ്യമനെസഹിനനെ സത്വഞാധശ്രീനെഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അദമരഹികകഞാരന്ദുച്ചും മററ്റ് പഞാശഞാസവ്യരന്ദുച്ചും അവര സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നസഹിദനെകഞാദളനറ

പലരശ്രീസഹിയഹിലന്ദുച്ചും  സത്വയച്ചും ഹഹിനന്ദുസത്വതഹിനന്റെ സത്വഞാധശ്രീനെതഹില് വരഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ആദവ്യഞാതഹികസ,  ആതജ്ഞഞാനെച്ചും,  പരഹിസ്ഥഹിസഹി,  നെഞാനെഞാസത്വച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ ആധന്ദുനെഹിക

ദലഞാകതഹിനല പന്ദുസന്ദുസഞാസറ്റ്പരവ്യങ്ങനളലഞാച്ചും കഴഹിഞ്ഞ രണന്ദു നെലൂറഞാണഹിനെഹിടെകറ്റ് ഹഹനവ

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ സത്വഞാധശ്രീനെഫലമഞായഹി വളരന്നന്ദുവന്നവയഞാണറ്റ്.  ദഡേവഹിഡേറ്റ് സഫഞാലഹി നെര്മ്മന്ദുനടെ

കഞാലഘടതഹിനല സപമന്ദുഖരഞായ ഹഹിനന്ദുകളഹില് ഒരഞാളഞാണറ്റ്. ദവദേങ്ങനള കന്ദുറഹിചചള നെര്മ്മന്ദുനടെ

അറഹിവറ്റ് വളരതന്ദുന്നസഹില് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സച്ചുംഭഞാവനെ വളനര വലന്ദുസഞാണറ്റ്.

ആയന്ദുരദവദേനതയന്ദുച്ചും മററ്റ് ഹവദേഹിക ശഞാസറ്റ്സസങ്ങനളയന്ദുച്ചും അധഹികരഹിചചച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും

എഴന്ദുസഹിയഹിടചണറ്റ്.  എലഞാറഹിനെന്ദുമന്ദുപരഹി,  മററ്റ് ഹവദേഹിക സഞാഹഹിസവ്യങ്ങനള ശരഹികറ്റ്

പഠഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള അനെഹിവഞാരവ്യമഞായ മന്ദുനന്നഞാരന്ദുകമഞായഹി ദവദേതഹിദലകന്ദു സനന്നയന്ദുള

ഒരന്ദു മടെങ്ങഹിദപ്പെഞാകഹിനെറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും നെനര്മ്മ ആഹത്വഞാനെച്ചും നചയചന്നന്ദു.

പന്ദുരഞാണങ്ങളഹിദലയന്ദുച്ചും ആഗ്രമങ്ങളഹിദലയന്ദുച്ചും അസഹിസന്ദുനരമഞായ ഭഞാവനെഞാസപപഞ്ചനത

ശരഹിയഞായഹി അനെഞാവരണച്ചും നചയചന്നസഹില് ദവദേതഹിലന്ദുള ഈ അവഗ്രഞാഹച്ചും എസസമഞാസസച്ചും

സഹഞായഹികന്ദുനമന്നറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും കഞാടഹിതരന്ദുന്നന്ദു.  ദവദേജ്ഞഞാനെച്ചും ഹഹനവ

അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങളചനടെ രഹസവ്യങ്ങളചച്ചും നവളഹിനപ്പെടെന്ദുതഹി സരന്ദുന്നന്ദു.  ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ

ചരഹിസസനതയന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസനതയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ് പനതഞാന്പസഞാച്ചും നെലൂറഞാണഹിനല

ഇദന്തഞാളജഹിസചകളചനടെ നകഞാദളഞാണഹിയല് മനെ:സ്ഥഹിസഹി പടെന്ദുതന്ദുയരതഹിയ ചഹിസസനത

ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയചന്നസഹിലന്ദുച്ചും ദഡേവഹിഡേറ്റ് മന്ദുന്പന്തഹിയഹിലന്ദുണറ്റ്.  സനന്റെ എഴന്ദുതഹിലലൂനടെയന്ദുച്ചും

സപഭഞാരണങ്ങളഹിലലൂനടെയന്ദുമഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹമഹിസറ്റ് നെഹിരവഹഹിചച ദപഞാരന്ദുന്നസറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുമസനത

കന്ദുറഹിചറ്റ് അറഹിയഞാനെഞാസഗ്രഹഹികന്ദുന്ന പഞാശഞാസവ്യരകറ്റ് മഞാസസമല ഇദന്തഞാളജഹിസചകളചനടെ

വഹിവരണങ്ങളഹിലലൂനടെ മഞാസസച്ചും സത്വന്തച്ചും മസനതകന്ദുറഹിചറ്റ് മനെസഹിലഞാകഹിയഹിരഹികന്ദുന്ന

ഹഹിനന്ദുകള്കന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഈ സഞാന്നഹിദവ്യച്ചും വഴഹികഞാടചന്നന്ദു.
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"കരര്മ്മതഹിനന്റെ ശരഹിയഞായ അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെവന്ദുച്ചും,  കരര്മ്മസവ്യഞാഗ്രവന്ദുച്ചും,  രണന്ദുച്ചും

പരമസസവ്യതഹിദലകറ്റ് നെയഹികന്ദുന്നന്ദു. എന്നഞാല് ഇവയഹില് കരമഞാനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെമഞാണറ്റ് കലൂടെന്ദുസല്

നെല മഞാരഗ്രച്ചും"  ഭഗ്രവദേറ്റ്ഗ്രശ്രീസ പറയന്ദുന്നന്ദു.  സഫഞാലഹിയന്ദുനടെ ജശ്രീവഹിസച്ചും കരമഞാനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെ

മഞാരഗ്രതഹിനന്റെ ഉതമ ഉദേഞാഹരണമഞാണറ്റ്.  സഫഞാലഹിയന്ദുനടെ സപവരതനെങ്ങളഹില് അഗ്രഞാധ

ധവ്യഞാനെതഹിനന്റെ നവളഹിചവന്ദുച്ചും ചരഹിസസശകഹികനള കന്ദുറഹിചചള അവദബഞാധവന്ദുച്ചും നസളഹിഞ്ഞന്ദു

കഞാണഞാച്ചും.  സത്വഞാമഹി വഹിദവകഞാനെനനനെയന്ദുച്ചും മഹരരഹി അരവഹിനനനെയന്ദുച്ചും ദപഞാനലയന്ദുള ഒരന്ദു

ആധന്ദുനെഹിക ഋരഹിയഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹനമന്നറ്റ് പറയന്ദുന്നസഹില് നസറഹില.

നെര്മ്മന്ദുനടെ നപഞാസന്ദു ഹപസദൃകമഞായഹിരന്ദുന്ന സപഞാചശ്രീനെമസതഹിനന്റെ അറഹിയനപ്പെടെഞാത

ഭലൂസകഞാലങ്ങനളകന്ദുറഹിചചള പഠനെതഹില് ദവദേങ്ങള്കന്ദുള സപസകഹിനയ സഫഞാലഹിയന്ദുനടെ

സപവരതനെച്ചും ഒന്നന്ദുകലൂടെഹി ഉയരതഹികഞാടഹി.  ഹഹിനന്ദുകള് ,  സഗ്രശ്രീകന്ദുകഞാര ,  ദറഞാമഞാകഞാര ,

ബഞാബഹിദലഞാണഹിയര സന്ദുടെങ്ങഹിയ സപഞാചശ്രീനെ ജനെസകള്നകലഞാച്ചും സങ്ങളചനടെ

മസവഹിശത്വഞാസങ്ങളചനടെ അടെഹിസ്ഥഞാനെപരമഞായ ഏകസനയകന്ദുറഹിചറ്റ് അറഹിയഞാമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ആ

സപഞാചശ്രീനെ മസങ്ങളഹിനല ഇന്നന്ദുച്ചും അസഹിജശ്രീവഹികന്ദുന്ന ഒദരനയഞാരന്ദു അച്ചുംഗ്രനമന്ന നെഹിലയഹില്

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും,  സഞാരവലസൗകഹികവന്ദുച്ചും നെഹിസവ്യവന്ദുമഞായ ആതഞാദനെത്വരണനതകന്ദുറഹിചറ്റ്

വലഹിനയഞാരന്ദു ഉള്കഞാഴറ്റ്ച നെമന്ദുകറ്റ് സരന്ദുന്നന്ദു.  ദഡേവഹിഡേറ്റ് സഫഞാലഹി സനെഹികന്ദുദവണഹി നെടെതഹിയ

ഈ ഹഹിനന്ദുമസനത കനണതല് ,  ആ ലക്ഷേവ്യതഹിദലകറ്റ് സഞ്ചരഹികന്ദുന്ന

അനെവധഹിദപരന്ദുനടെ വഴഹി എസസയന്ദുച്ചും എളചപ്പെമന്ദുളസഞാകഹി സശ്രീരതന്ദു എന്നന്ദു പറയഞാനസ വയ.

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഈ ജശ്രീവഹിസകഥ,  സപഞാചശ്രീനെരഞായ നെര്മ്മന്ദുനടെ പലൂരവഹികരന്ദുനടെ ജ്ഞഞാനെ

സമതന്ദു സത്വന്തമഞാകഞാന് ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്ന ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുമന്ദുള അനെന്ദുവഞാചകരകറ്റ്

സപദചഞാദേനെച്ചും നെല്കന്ദുന്നന്ദു.

സന്ദുഭഞാരറ്റ് കഞാകറ്റ്

ബഞാറന് റലൂഗ്രറ്റ്, ലസൗസഹിയഞാനെ, ഡേഹിസച്ചുംബര 15, 1999
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ആമകുഖനം

ഈ കഞാലഘടതഹില് പടെഹിഞ്ഞഞാറന്ദുനെഹിന്നന്ദുച്ചും കഹിഴകഹിദലകറ്റ് ഒടനെവധഹി ദപര

നെടെതഹിനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന ചഹിന്തഞാപരവന്ദുച്ചും ആതശ്രീയവന്ദുമഞായ സശ്രീരഥഞാടെനെങ്ങളചനടെ ഒരന്ദു

സന്ദുടെരചയഞാണറ്റ് ഈ സഗ്രനതഹില് അനെഞാവരണച്ചും നചയനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ്.  പഞാശഞാസവ്യ

ഭസൗസഹികസയഹില് നെഹിന്നഞാരച്ചുംഭഹിചറ്റ് ഭഞാരസതഹിനന്റെ സപഞാചശ്രീനെ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ

അടെഹിതറയഞായ ആതദബഞാധതഹിനന്റെ സപപഞ്ചതഹിദലകറ്റ് ഈ യഞാസസ കടെന്നന്ദു വരന്ദുന്നന്ദു.

ആന്തരശ്രീകമഞായ ഒരന്ദു യഞാസസയഞാണഹിസറ്റ്.  ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ ആതശ്രീയഹദൃദേയതഹിദലകന്ദുള ഒരന്ദു

സശ്രീരഥഞാടെനെച്ചും.  എങഹിലന്ദുച്ചും സപമന്ദുഖരഞായ നെഹിരവധഹി വവ്യകഹികളചച്ചും സന്ദുഹദൃതന്ദുകളചച്ചും

ആതശ്രീയസസവ്യങ്ങനള കന്ദുറഹിചചള എനന്റെ അറഹിവഹിനനെ വഹികസഹിപ്പെഹിചച സന്ന അദവ്യഞാപകരന്ദുച്ചും

ഒനക ഇസഹില് കടെന്നന്ദുവരന്ദുന്നന്ദുമന്ദുണറ്റ്.  ഈ യഞാസസ ദദേശഞാന്തരച്ചും മഞാസസമല കഞാലഞാന്തരച്ചും

കലൂടെഹിയഞാണറ്റ്.  മദറനസഞാരന്ദു രഞാജവ്യതന്ദുളസഹിദനെകഞാളചച്ചും കലൂടെന്ദുസലഞായഹി ഭഞാരസതഹില്

സച്ചുംരക്ഷേഹികനപ്പെടെന്ദുന്ന ആ സപഞാചശ്രീനെ ഹപസദൃകദലഞാകതഹിദലകന്ദുള കഞാലഞാന്തരയഞാസസ.

സപഞാചശ്രീനെ ദവദേസച്ചുംസറ്റ്കദൃസഹികറ്റ് എസപകഞാരച്ചും ഈ ആധന്ദുനെഹികദലഞാകതഹില്

പന്ദുനെരജനെഹികഞാനെന്ദുച്ചും ഭഞാവഹികറ്റ് ദവണ സപദചഞാദേനെച്ചും നെല്കന്ദുവഞാനെന്ദുച്ചും കഴഹിയന്ദുച്ചും എന്നറ്റ് ഈ

സഗ്രനച്ചും കഞാണഹിചചസരന്ദുന്നന്ദു.  മനെന്ദുരവ്യന് പന്ദുറച്ചുംദലഞാകങ്ങളഹിദലകറ്റ് സങ്ങളചനടെ അദനെത്വരണച്ചും

വവ്യഞാപഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദു എസസദയഞാ മന്ദുമറ്റ് സപപഞ്ചതഹിനന്റെ ദസസഞാസസചമഞായഹി ബന്ധച്ചും

സ്ഥഞാപഹിചഹിരന്ദുന്ന ഒരന്ദു കഞാലഘടച്ചും അവനെന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഹിദലകന്ദുള ഒരന്ദു

സഹിരഹിചചദപഞാകന്ദുച്ചും കലൂടെഹിയഞാണഹിസറ്റ്.

ഈ ഇരന്ദുണ യന്ദുഗ്രതഹില്നെഹിന്നറ്റ് മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിനയ ഉയരതന്ദുന്നസഹിനെഞാവശവ്യമഞായ

മസൗലഹികമഞായ ദേരശനെച്ചും കഞാതന്ദുസലൂക്ഷേഹികന്ദുന്നവനര ഈ കദൃസഹി വഹിളഹിചചണരതന്ദുനമന്നറ്റ്

ഞഞാന് സപസവ്യഞാശഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഇസറ്റ് ആതകഥഞാപരമഞാനണന്നഹിരഹികഹിലന്ദുച്ചും എനന്റെ

വവ്യകഹിജശ്രീവഹിസതഹിനല സച്ചുംഭവങ്ങദളകഞാള് ,  എനന്റെ മഞാനെസഹിക നെഹിലയഹില് വന്ന

മഞാറങ്ങള്കഞാണറ്റ് ഇവഹിനടെ ഊന്നല് . എനന്നകന്ദുറഹിചചച്ചും ദലഞാകനതകന്ദുറഹിചചച്ചും ഉള എനന്റെ

വശ്രീക്ഷേണങ്ങനള മഞാറഹിമറഹികതക വഹിധച്ചും എന്നഹില് വന്ന ആന്തരഹികമഞായ

പരഹിവരതനെതഹിലഞാണറ്റ് ഈ പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും സശദ ദകസനശ്രീകരഹിചഹിടചളസറ്റ്.  എനന്റെ
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കഞാരവ്യതഹിലഞാനണങഹില് ,  ഞഞാന് പസൗരസറ്റ്സവ്യസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിദലകറ്റ് ഒരന്ദു പഞാലച്ചും

പണഹിയന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നഹില,  മറഹിചറ്റ് എനന്റെ സത്വസത്വനത പലൂരണമഞായന്ദുച്ചും പഹിന്നഹിലന്ദുദപക്ഷേഹിചഹിടച

ദപഞാരന്ദുകയഞാണറ്റ് നചയറ്റ്സസറ്റ്.  എനന്റെ ചഹിന്തകളഹിലന്ദുച്ചും ദചഞാദേനെകളഹിലന്ദുച്ചും വനര ഞഞാനനെഞാരന്ദു

പസൗരസറ്റ്സവ്യനെഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു.  അസസമഞാസസച്ചും പരഹിപലൂരണമഞായഹി ഞഞാന്

പസൗരസറ്റ്സവ്യസച്ചുംസറ്റ്കദൃസഹിയന്ദുനടെ ആതഞാവഹിനനെ ഉള്നകഞാണന്ദു.

ദകവലച്ചും മനെന്ദുരവ്യദകസനശ്രീകദൃസമഞായ പഞാശഞാസവ്യ ബന്ദുദഹിപരസയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും കന്ദുനറകലൂടെഹി

ആഴദമറഹിയ ഹവദേഹിക ദേരശനെതഹിനന്റെ സപഞാപഞ്ചഹികദബഞാധതഹിദലകറ്റ് ഞഞാന് സഞ്ചരഹിചച.

ഇനെഹിയഞാനരങഹിലന്ദുച്ചും ഇദസ പഞാസയഹില് പഹിന്തന്ദുടെരന്നന്ദു വരന്ദുന്നന്ദുനവങഹില് അവരകറ്റ്

സപദയഞാജനെനപ്പെടെഞാനെഞായഹി ഈ മഞാറങ്ങളചനടെ വഹിവഹിധഘടങ്ങനള ഞഞാന് ഇവഹിനടെ

ദരഖനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാന് കടെന്നന്ദുവന്ന പഞാലങ്ങനളപ്പെറഹിയന്ദുച്ചും,  മറന്ദുവശതഞായഹിരന്ദുന്നദപ്പെഞാള്

ഞഞാന് അനെന്ദുഭവഹിചറഹിഞ്ഞ ജശ്രീവഹിസനതയന്ദുച്ചും ഒനക ഞഞാനെഹിവഹിനടെ അയവഹിറകന്ദുന്നന്ദു.

ദേശ്രീപറ്റ്സവന്ദുച്ചും,  വഹികസത്വരവന്ദുച്ചും,  ആനെനകരവന്ദുമഞായഹി കഞാണനപ്പെടെന്ദുന്ന ഭഞാരസശ്രീയ

ദയഞാഗ്രസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിദലകറ്റ് പഞാശഞാസവ്യസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഞഞാന് കടെന്നന്ദുവന്നന്ദു.

ആരരഭഞാരസതഹിനന്റെ ഏറവന്ദുച്ചും സപഞാചശ്രീനെ ദേരശനെങ്ങളഞായ ദവദേങ്ങളഹിലഞാണറ്റ് ഞഞാന് ഈ

പഞാരമരവ്യതഹിനന്റെ ദസസഞാസസചകനള ദസടെഹിയസറ്റ്.  ഹവകഞാനസ ഭഞാരസച്ചും എനന്റെ ആതശ്രീയ

അഭയദകസനമഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു.  അക്ഷേയമഞായ ആതദേരശനെങ്ങളചനടെ സന്ദുറകനപ്പെടെഞാത

നെഹിധഹിദശഖരങ്ങള് ഞഞാനെഹിവഹിനടെ കനണതഹി.  എനന്റെ ദലഞാകവശ്രീക്ഷേണനത

മഞാറഹിമറഹിചചനകഞാണറ്റ് എനെഹികറ്റ് പന്ദുസഹിനയഞാരന്ദു ജശ്രീവഹിസവന്ദുച്ചും അവദബഞാധവന്ദുച്ചും ദനെടെഹിതന്ന

രസകരമഞായ ഒടനെവധഹി അനെന്ദുഭവങ്ങളഹിലലൂനടെയന്ദുള ഒരന്ദു സഞാഹസഹികയഞാസസയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

അസറ്റ്.

എന്നഞാല് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഞഞാന് മടെങ്ങഹിദപ്പെഞാകന്ദുന്നസഹിനനെ കന്ദുറഹിചറ്റ് ചഹിന്തഹിചച.  ചഹില

കഞാലയളവഹിദലകറ്റ് അസപകഞാരച്ചും നചയചകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  ഈ യഞാസസ കന്ദുനറയധഹികച്ചും

കരറ്റ്ടെസകളചച്ചും നവലചവഹിളഹികളചച്ചും നെഹിറഞ്ഞസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഞഞാന് കഞാലഹിടെറഹി വശ്രീണന്ദു.

എങഹിലന്ദുച്ചും അദപ്പെഞാനഴലഞാച്ചും ഞഞാന് എഴന്ദുദന്നററ്റ് നെടെതച്ചും സന്ദുടെരന്ദുക സനന്ന നചയറ്റ്സന്ദു. എനെഹികറ്റ്

എനന്റെ വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക സത്വഞാധശ്രീനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും അപ്പെചറച്ചും

ദപഞാദകണസന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ആഴതഹിലന്ദുറചചദപഞായ ആശയങ്ങളചച്ചും,

അഭഹിസപഞായങ്ങളചച്ചും,  സത്വഭഞാവരശ്രീസഹികളചച്ചും നപഞാടഹിനചറഹിദയണഹി വന്നന്ദു.  എനന്റെ ചന്ദുറചമന്ദുള ഈ

ദലഞാകവന്ദുമഞായന്ദുള ബന്ധച്ചും ദവരനപടെന്ദുതഹിയഹിടറ്റ് എനന്റെ ഉളഹിലന്ദുള മനറഞാരന്ദു ദലഞാകവന്ദുമഞായഹി

ബന്ധച്ചും സ്ഥഞാപഹിദകണഹി വന്നന്ദു.  ചഹിലദപ്പെഞാനഴങഹിലന്ദുച്ചും പന്ദുസഹിനയഞാരന്ദു ദലഞാകനതതഹിയ

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി
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ഒരപരഹിചഹിസനനെ ദപഞാനല എനെഹികന്ദു സത്വയച്ചും ദസഞാന്നഹി.  എന്നഞാല് പഴയ എനന്റെ

ദലഞാകദതകറ്റ് സഹിരഹിചചദപഞാകഞാന് സശമഹിചദപ്പെഞാനഴഞാനക അസഹിനെറ്റ് ആഴവന്ദുച്ചും അരഥവന്ദുച്ചും

നെരറ്റ്ടെനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നസഞായന്ദുച്ചും ഞഞാന് കണന്ദു.

ദവദേപഞാരമരവ്യച്ചും എനന്റെ രകതഹിലന്ദുച്ചും ശത്വഞാസതഹിലന്ദുച്ചും വനര പടെരന്നന്ദു എന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

ഇസഹിനന്റെ അനെഹിവഞാരവ്യ ഫലച്ചും.  ഞഞാനെഹിദപ്പെഞാള് അവനയ ദനെഞാകഹികഞാണന്ദുന്നസറ്റ് എനന്റെ

കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബപഞാരമരവ്യച്ചും എന്ന നെഹിലകഞാണറ്റ്.  ഒരന്ദു സണന്ദുപ്പെന് അകഞാദേമഹിക വശ്രീക്ഷേണതഹിദലഞാ,

പന്ദുസഹിയ സഭമങ്ങനള ദസടെഹി അലയന്ദുന്ന പഞാശഞാസവ്യനന്റെ ഔതന്ദുകവ്യതഹിദലഞാ അല

ഹഹിനന്ദുമസനത ഞഞാനെഹിദപ്പെഞാള് കഞാണന്ദുന്നസറ്റ്.  ഉയരന്ന ദബഞാധഞാനെന്ദുഭവതഹിദലകറ്റ് കടെന്നന്ദു

നചലഞാന് വഹിധഹികനപ്പെട, ദേഹിവവ്യസയന്ദുനടെ സന്തഞാനെങ്ങളഞായ മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിയന്ദുനടെ നപഞാസന്ദുസത്വതറ്റ്

എന്ന നെഹിലകഞാണറ്റ് അസഹിനന്റെ സ്ഥഞാനെച്ചും. ഞഞാനെശ്രീ നദേസൗസവ്യതഹില് സത്വയച്ചും സമരപ്പെഹിചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

എനന്റെ ഈ എളഹിയ സച്ചുംഭഞാവനെകള് മറചളവദരയന്ദുച്ചും ഈ മഹഞാകദൃസവ്യതഹില് -

മഞാനെവരഞാശഹിനയ ഉയരന്ന ദബഞാധസലതഹിദലകറ്റ് ഉയരതന്ദുന്ന സപവരതനെതഹില് -

സപദചഞാദേഹിപ്പെഹികന്ദുച്ചും എന്നറ്റ് ഞഞാനെഞാശഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഈ സഗ്രനതഹിനന്റെ രചനെയഹില് എനന്ന സഹഞായഹിച നെഹിരവധഹി ഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാദരഞാടെന്ദുച്ചും

സന്ദുഹദൃതന്ദുകദളഞാടെന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദു സച്ചുംഘടെനെകദളഞാടെന്ദുച്ചും എനെഹികന്ദുള  നെനഹി സപകഞാശഹിപ്പെഹികഞാന്

ഞഞാനെഹിവഹിനടെ ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്നന്ദു.  അവരഹില് മഹികവദരയന്ദുച്ചും ഈ പന്ദുസറ്റ്സകതഹില്

പരഞാമരശഹികന്ദുന്നന്ദുനണങഹിലന്ദുച്ചും എടെന്ദുതന്ദുപറയനപ്പെദടെണവര ഇവരഞാണറ്റ്.  ബഹി എല് വരറ്റ്ഠ,

നക നെദടെശന് ,  അവധലൂസ ശഞാസറ്റ്സസഹി,  സന്ദുഭഞാരറ്റ് കഞാകറ്റ്,  എന് എസറ്റ് രഞാജഞാറഞാച്ചും,  അദശഞാകറ്റ്

ചസൗഗ്രന്ദുദല,  സത്വഞാമഹി സസവ്യഞാനെന,  രഞാച്ചും സത്വരലൂപറ്റ്,  സശ്രീസഞാറഞാച്ചും ദഗ്രഞായല് ,  അരന്ദുണ് രലൂരഹി.

ദവദേപഞാരമരവ്യവന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മവന്ദുച്ചും എലഞാവരന്ദുനടെസന്ദുമഞായ നപഞാസന്ദുസത്വതഞാണറ്റ്.  അവനയ

സളഹികളയന്ദുന്നവരന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രച്ചും സനന്നയഞാണറ്റ് എന്നസഞാണന്ദു വസറ്റ്സന്ദുസ.  അസഹിനനെ

ഒരന്ദു വഹിഭഞാഗ്രതഹിദന്റെസന്ദു മഞാസസമഞായഹി കണകഞാകന്ദുന്നവര ആ സച്ചുംസറ്റ്കദൃസഹിയന്ദുനടെ

പലൂരണമഞായ ചഹിസസച്ചും കണഹിടഹില.  ആഴദമറഹിയ ഈ ആദവ്യഞാതഹിക സസവ്യങ്ങളചമഞായഹി ബന്ധച്ചും

സ്ഥഞാപഹികന്ദുന്നസന്ദു വനര സഞാദങസഹികമഞായഹി എസസവളനര പന്ദുദരഞാഗ്രമഹിച ഒരന്ദു സച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും

ഉണഞായഞാലന്ദുച്ചും,  മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹി അപകത്വവന്ദുച്ചും ആനെനരഹഹിസവന്ദുച്ചും ആതശ്രീയമഞായഹി

അനെഞാഥവന്ദുമഞായഹി സനന്ന സന്ദുടെരന്ദുച്ചും.

അസഹിമഹതഞായ നെര്മ്മന്ദുനടെ ആതശ്രീയ ദസസഞാസസചകളഹിദലകറ്റ് ഒന്നന്ദുകലൂടെഹി സഹിരഹിഞ്ഞന്ദു

നകഞാണറ്റ് നെമന്ദുകശ്രീ സപസഹിദലഞാമ സപവണസകള്കറ്റ് സടെയഹിടെഞാച്ചും.  ദവദേങ്ങളചച്ചും ഋരഹിമഞാരന്ദുച്ചും

നെര്മ്മന്ദുനടെ വവ്യകഹിജശ്രീവഹിസതഹിദലയന്ദുച്ചും സഞാമലൂഹവ്യ ജശ്രീവഹിസതഹിദലയന്ദുച്ചും സപസഹിസന്ധഹികനള
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അസഹിജശ്രീവഹികഞാന് നെനര്മ്മ സപഞാപറ്റ്സരഞാകന്ദുക സനന്ന നചയചച്ചും. അവരകന്ദുള നെര്മ്മന്ദുനടെ സഞാദേര

നെമസറ്റ്കഞാരങ്ങള് ഒരഹികല് കലൂടെഹി അരപ്പെഹികഞാച്ചും !

ദഡേഞാ ദഡേവഹിഡേറ്റ് സഫഞാലഹി

നെവ്യളൂ നമകറ്റ്സഹിദകഞാ, യന്ദു എസറ്റ് എ, ഡേഹിസച്ചുംബര 16, 1999
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ഉപഫകമനം

നെര്മ്മളഹില് മഹികവരന്ദുച്ചും ആനരങഹിലന്ദുനമഞാനക മസച്ചുംമഞാറഹി സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹിദയഞാ,  മന്ദുസശ്രീദമഞാ,

ബന്ദുദമസകഞാരദനെഞാ ഒനക ആയസഹിനന്റെ കഥ ദകടഹിടചണഞാവന്ദുച്ചും.  ഈ

ആധന്ദുനെഹികദലഞാകതഹില് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും,  ഭഞാര,  വരഗ്രച്ചും എന്നഹിവനയദപ്പെഞാനല സനന്ന

മസതഹിനന്റെ കഞാരവ്യതഹിലന്ദുച്ചും ബഹന്ദുസത്വച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികനപ്പെടച വരന്ദുന്നന്ദു.  ഒദരനയഞാരന്ദു

ജശ്രീവഹിസരശ്രീസഹിദയഞാ,  ഭഞാരദയഞാ,  വരഗ്രദമഞാ മഞാസസമഞാണറ്റ് ശരഹിയഞായസറ്റ് എന്നഞാരകന്ദുച്ചും

അവകഞാശനപ്പെടെഞാനെഞാവഞാതസന്ദു ദപഞാനല 'എലഞാവരകന്ദുമഞായഹിടചള ശരഹിയഞായ ഒദരനയഞാരന്ദു

മസച്ചും ഇസന്ദുമഞാസസച്ചും' എന്ന അവകഞാശവഞാദേച്ചും ഇന്നറ്റ് നെഹിലനെഹില്കതകസല.

എങഹിലന്ദുച്ചും സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസതഹിദലകറ്റ് ഒരഞാള് ,  അസന്ദുച്ചും ഒരന്ദു

പഞാശഞാസവ്യന് ദപഞാകന്ദുന്നസറ്റ് അപലൂരവമഞാണറ്റ്.  കഞാരണച്ചും ഹഹിനന്ദുമസച്ചും മസപരഹിവരതനെനത

ലക്ഷേവ്യച്ചും വയറ്റ്കന്ദുന്ന ഒന്നല.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും പന്ദുസഹിയസഞായഹി ആനരയന്ദുച്ചും അസഹിദലകന്ദു

ദചരകന്ദുകയഹില എന്നന്ദുദപഞാലന്ദുമഞാണറ്റ് പലരന്ദുച്ചും ധരഹിചചവചഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  ഹഹനവസ ഒരന്ദു

മസനമന്നസഹിനെന്ദുപരഹി ഒരന്ദു സച്ചുംസറ്റ്കഞാരവന്ദുച്ചും ഒരന്ദു ആദവ്യഞാതഹിക പഞാസയന്ദുമഞാണറ്റ് എന്നസറ്റ് ഈ

ധഞാരണനയ കലൂടെന്ദുസല് ശകമഞാകന്ദുന്നന്ദു.

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മ സത്വശ്രീകരണതഹില് ദകവലച്ചും ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ വഹിശത്വഞാസദതയന്ദുച്ചും

സപവഞാചകനനെയന്ദുച്ചും സത്വശ്രീകരഹികന്ദുക എന്നസഹിലന്ദുപരഹി മററ്റ് പലസന്ദുമന്ദുണറ്റ്.  ശരഹിയഞായഹി

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മനത മനെസഹിലഞാകഞാന് പന്ദുസഹിയ ഒരന്ദു ജശ്രീവഹിസരശ്രീസഹി സനന്ന പഹിന്തന്ദുടെദരണഹി

വരന്ദുന്നന്ദു.  മസച്ചും അസഹില് ഒരന്ദു നചറഹിയ ഭഞാഗ്രച്ചും മഞാസസദമ ആകന്ദുന്നന്ദുളച.  ഒരന്ദു ബഹന്ദുമന്ദുഖ

സസമദേഞായച്ചും എന്ന നെഹിലയഹില് ഒദരനയഞാരന്ദു രക്ഷേകനെഹിദലഞാ വഹിശത്വഞാസതഹിദലഞാ മഞാസസച്ചും

മന്ദുറന്ദുനക പഹിടെഹികണനമദന്നഞാ സത്വസസന്തമഞായ നെര്മ്മന്ദുനടെ ആതഞാദനെത്വരണച്ചും

ഉദപക്ഷേഹികണനമദന്നഞാ ഹഹിനന്ദുമസച്ചും നെനര്മ്മ നെഹിരബന്ധഹികന്ദുന്നഹില.

ഇസറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസതഹിദലകന്ദുള മഞാറനത നെഞാടെകശ്രീയസ കന്ദുറഞ്ഞസന്ദുച്ചും,  സസൗമവ്യവന്ദുച്ചും,

സച്ചുംഘരരരഹഹിസവന്ദുച്ചും അസന്ദുനകഞാണന്ദുസനന്ന മറചളവരഞാല് അറഹിയനപ്പെടെഞാതസന്ദുമഞാകഹി

സശ്രീരകന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുവഞാകന്ദുന്ന ഒരഞാള്കറ്റ് വഹിശത്വഞാസസച്ചുംബന്ധമഞായ സപസറ്റ്സഞാവനെകനളഞാന്നന്ദുച്ചും
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നചദയണഹി വരന്ദുന്നഹില,  മറഹിചറ്റ് അയഞാള് ധരര്മ്മതഹിനന്റെ സപഞാധഞാനെവ്യനത സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞഞാല്

മഞാസസച്ചും മസഹി.

എനന്റെ കഞാരവ്യതഹില് ,  ഒരന്ദു സന്ദുസപഭഞാസതഹില് ഒരഞാള് ദയശന്ദുവഹിനനെ രക്ഷേകനെഞായഹി

സത്വശ്രീകരഹികന്ദുന്നസറ്റ് ദപഞാനലദയഞാ,  അലഞാഹന്ദുവഹിനെറ്റ് കശ്രീഴടെങ്ങന്ദുന്നസന്ദു ദപഞാനലദയഞാ ഒനക,

നപനടന്നന്ദുണഞായ ഒരന്ദു മഞാറമഞായഹിരന്ദുന്നഹില ഇസറ്റ്.  മസസപസച്ചുംഗ്രകരന്ദുനടെ ദേശ്രീരഘനെഞാളനത

മസപരഹിവരതനെസശമതഹിനന്റെ ഫലദമഞാ,  സങ്ങളചനടെ മസതഹിനന്റെ മഹസത്വച്ചും

ദബഞാധവ്യനപ്പെടെന്ദുതഞാനെഞായഹി മസപണഹിസന്മഞാര നെടെതഹിയ ദസപരണയന്ദുനടെ ഫലദമഞാ ഒന്നന്ദുമല.

വളനര നെഞാളനത അദനെത്വരണതഹിനനെഞാടെന്ദുവഹില് എടെന്ദുത സശ്രീരതന്ദുച്ചും വവ്യകഹിപരമഞായ ഒരന്ദു

സശ്രീരന്ദുമഞാനെമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.  വഹിശദേമഞായ ആന്തരഹികഞാദനെത്വരണതഹിനന്റെ ഒടെന്ദുവഹിലനത

ഘടച്ചും.  മസപരഹിവരതനെച്ചും എന്ന വഞാകറ്റ് സനന്ന ശരഹിയഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന് കരന്ദുസന്ദുന്നഹില,

ഞഞാനെസഹിനനെ ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദുമഹില.  എങ്ങനനെയഞാണറ്റ് നെമന്ദുകറ്റ് മനറനന്തങഹിലന്ദുച്ചും ആയഹി

പരഹിവരതനെനപ്പെടെഞാന് കഴഹിയന്ദുക? നെര്മ്മനളന്തഞാദണഞാ അസഞായഹിരഹികഞാദനെ നെമന്ദുകന്ദു കഴഹിയലൂ.

നെര്മ്മനളന്തഞാനണന്നറ്റ് മനെസഹിലഞാകലഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദു അഥവഞാ ഹവദേഹികമസച്ചും.

ഇവഹിനടെ സപധഞാനെവ്യച്ചും പരഹിവരതനെതഹിനെല,  മറഹിചറ്റ് ആതഞാവഹിനനെയന്ദുച്ചും സപപഞ്ചതഹിനനെയന്ദുച്ചും

കന്ദുറഹിചചള ജ്ഞഞാനെതഹിനെഞാണറ്റ്.  കഞാരണച്ചും നെര്മ്മനളന്തഞാദണഞാ അസറ്റ് ഈ മന്ദുഴന്ദുവന്

സപപഞ്ചദതഞാടെന്ദുച്ചും ബന്ധനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹനവസ എന്നസറ്റ് ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും ആരഞാധനെഞാ

സസമദേഞായതഹില് ദചരലല,  മറഹിചറ്റ് മനെന്ദുരവ്യനെന്ദുച്ചും സസവ്യങ്ങളചച്ചും മദൃഗ്രങ്ങളചച്ചും ഉള്നപ്പെനടെയന്ദുള

എലഞാ ചരഞാചരങ്ങദളയന്ദുച്ചും ബഹന്ദുമഞാനെഹികലഞാണറ്റ്.  ഒരന്ദു സപദസവ്യക പന്ദുണവ്യസഗ്രനനത

നകഞാണഞാടെലല,  മറഹിചറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ സനന്ന മനെസഹിദനെയന്ദുച്ചും ഹദൃദേയദതയന്ദുച്ചും ശരഹിയഞായഹി

അറഹിയലഞാണറ്റ്.

ഒരന്ദു രക്ഷേകനനെ കനണതലല, മറഹിചറ്റ് നെര്മ്മഹില് സനന്നയന്ദുള ദേഹിവവ്യസനയ കനണതലഞാണറ്റ്

ഇവഹിനടെ വഹിരയച്ചും. ഹഹിനന്ദുമസതഹില് ദചരന്ദുന്നസഹിനനെ സച്ചുംഘടെഹിസമഞായ ഒരന്ദു ദലഞാകമസതഹില്

ദചരന്ദുന്നസഹിനെന്ദു സന്ദുലവ്യമഞായഹിടല മറഹിചറ്റ് അദമരഹികയഹിദലദയഞാ,  ആസഫഹികയഹിദലദയഞാ

അദനെകച്ചും ഹദേവങ്ങളചച്ചും വഹിചഹിസസ ആരഞാധനെഞാസസമദേഞായങ്ങളചച്ചും പന്ദുലരതന്ദുന്ന ഒരന്ദു

സപഞാദദേശഹിക വഹിശത്വഞാസതഹില് ദചരന്ദുന്നസന്ദു ദപഞാനലയഞാണറ്റ് പല പഞാശഞാസവ്യരന്ദുച്ചും കരന്ദുസന്ദുക.

ഹഹിനന്ദുമസനത കനണതല് ഒരന്ദു പസൗരഞാണഹിക അനെന്ദുഭവമഞാണറ്റ്.  സപകദൃസഹിയന്ദുനടെ

മലൂലകഞാരണങ്ങനള ദസടെഹി ദപഞാകന്ദുന്നസന്ദുദപഞാനല, നെഹിഗ്രലൂഡേസകളഹില് മറഞ്ഞന്ദുകഹിടെകന്ദുന്ന ഒരന്ദു
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ദപരഹിടച വഹിളഹികഞാനെഞാവഞാത അസഹിനന്റെ ആതഞാവഹിനനെ ദസടെന്ദുന്നസന്ദുദപഞാനല.  മനറഞാരന്ദു

ഏകഹദേവ വഹിശത്വഞാസതഹില് ദചരന്ദുന്നസഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും സശ്രീരതന്ദുച്ചും വവ്യസവ്യസറ്റ്സമഞായഹി, എനസഞാരന്ദു

പഞാശഞാസവ്യമസവന്ദുച്ചും നെല്കന്ദുന്നസഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഉപരഹിയഞായഹി ആതഞാവഹിദനെഞാടെന്ദുച്ചും

ജശ്രീവഹിസദതഞാടെന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സപദസവ്യകബന്ധച്ചും സ്ഥഞാപഹികലഞാണസറ്റ്.

വഹൈന്ദവൈ പഫ്രാരമ്പരരനം

ദലഞാകതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും സപഞാചശ്രീനെമഞായ മസമഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും.  നെഞാമഹിന്നറ്റ് അറഹിയന്ദുന്ന

ചരഹിസസതഹിനന്റെ  സന്ദുടെകച്ചും മന്ദുസല് അയഞായഹിരതഹില്പരച്ചും വരരങ്ങളഞായഹി നെശ്രീണന്ദു

നെഹില്കന്ദുന്ന ഒരന്ദു പഞാരമരവ്യച്ചും അസഹിനെന്ദുണറ്റ്.  നെലൂറന്ദു ദകഞാടെഹിയഹില് പരച്ചും അഥവഞാ

ദലഞാകജനെസച്ചുംഖവ്യയന്ദുനടെ ആറഹിനലഞാന്നറ്റ് വരന്ദുന്ന അനെന്ദുയഞായഹികളചമഞായഹി അസറ്റ് ദലഞാകതഹിനല

മലൂന്നഞാമനത വലഹിയ മസവന്ദുമഞാണറ്റ്.  ഹബബഹിള് പഞാരമരവ്യതഹില് നെഹിന്നലഞാനസ ഉണഞായഹി

ഇന്നറ്റ് നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്ന ദലഞാകതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ വഹിശത്വഞാസപഞാരമരവ്യവന്ദുച്ചും ഇസഞാണറ്റ്.

ആ നെഹിലകറ്റ് സകഹിസറ്റ്സന്ദുവഹിനെന്ദു മന്ദുന്പന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന എലഞാ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും നപഞാസന്ദുവഞായഹി

നെഹിലനെഹിന്നഹിരന്ദുന്നസന്ദുച്ചും,  ഇന്നന്ദുച്ചും പലയഹിടെതന്ദുച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരനപ്പെടെന്ദുന്നസന്ദുമഞായ പന്ദുരഞാസനെ

വഹിശത്വഞാസങ്ങളഹിദലകന്ദുള സഞാദകഞാല് ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ഹകവശമഞാണറ്റ്.  ദലഞാകതഹിനല

ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ ബഹന്ദുമന്ദുഖ സച്ചുംസറ്റ്കഞാര പഞാരമരവ്യച്ചും ഹഹിനന്ദുവഞാണറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും പന്ദുരന്ദുര

സറ്റ്സസശ്രീ ഭഞാവങ്ങളഹില് ഈശത്വരനന്റെ അദനെകച്ചും നെഞാമങ്ങദളയന്ദുച്ചും രലൂപങ്ങദളയന്ദുച്ചും

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അവയഹില് വഹിശത്വസഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.  അദനെകച്ചും

ഋരഹിമഞാദരയന്ദുച്ചും,  പന്ദുണവ്യസഗ്രനങ്ങദളയന്ദുച്ചും,  ഈശത്വരനനെ അറഹിയഞാനെന്ദുള അദനെകച്ചും

മഞാരഗ്രങ്ങദളയന്ദുച്ചും അസന്ദുള്നകഞാളചന്നന്ദു.

ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ ലക്ഷേവ്യച്ചും എന്നനെഹിലയഹില് ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ഊന്നല് ദകവലച്ചും

പഞാപമന്ദുകഹിനയന്ന ഒരന്ദു വഹിശത്വഞാസതഹിലല, മറഹിചറ്റ് ഈശത്വരനെന്ദുമഞായഹി ഒന്നഞായഹി ദചരലഹിലഞാണറ്റ്.

സസത്വശഞാസറ്റ്സസച്ചും,  ഹവദേവ്യച്ചും,  ശഞാസറ്റ്സസച്ചും,  കല,  സച്ചുംഗ്രശ്രീസച്ചും,  സഞാഹഹിസവ്യച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹി സപഞാചശ്രീനെവന്ദുച്ചും

സങശ്രീരണവന്ദുച്ചും മഹതന്ദുമഞായ അദനെകച്ചും പരമരവ്യങ്ങള് ഹഹിനന്ദുസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനെറ്റ്

സത്വന്തമഞായന്ദുണറ്റ്.  ഭഞാരസശ്രീയ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ അടെഹിസ്ഥഞാനെച്ചും സനന്ന പവഹിസസഭഞാരയഞായ

സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹില് ദവരലൂന്നഹി വളരന്ന ഹഹനവസയഞാണറ്റ്.

ദയഞാഗ്രഹികളചനടെ ധവ്യഞാനെപഞാരമരവ്യവന്ദുച്ചും, ഭകഹിയന്ദുച്ചും ഉള്കഞാഴറ്റ്ചയന്ദുച്ചും ഒനക സത്വഞാച്ചുംശശ്രീകരഹിച ഒരന്ദു

മഹതഞായ ആദവ്യഞാതഹികപഞാസയഞാണറ്റ് ഹഹനവസ.  അസഹില് അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും

സപഞാരഥനെകളഹിലന്ദുച്ചും മഞാസസമഞായഹി ഒസന്ദുങ്ങന്ദുന്ന ബഞാഹവ്യഞാരഥതഹിലന്ദുള മസവഹിശത്വഞാസതഹിനെറ്റ്
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കന്ദുറഞ്ഞ സപഞാധഞാനെവ്യദമയന്ദുളചനവന്നസഞാണറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും സപധഞാനെനപ്പെട കഞാരവ്യച്ചും.  മസന്തച്ചും,  ധവ്യഞാനെച്ചും,

സപഞാണന് ,  കന്ദുണലഹിനെഹി,  ആധഞാരചസകങ്ങള് ,  ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ

വഹിരയങ്ങളഹിലന്ദുള ഹഹിനന്ദുമസതഹിനല ജ്ഞഞാനെസമതറ്റ് അനെന്ദുപമമഞാണറ്റ്.

അസഹിസമന്നമഞായ ആദവ്യഞാതഹികസയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ഈ വശങ്ങള്

കഞാരണച്ചും ഹഹനവസ ഒരന്ദു മസദമയല മറഹിചറ്റ് ഒരന്ദു ജശ്രീവഹിസപദസഹിയഞാണറ്റ് എന്നറ്റ് പലരന്ദുച്ചും

പറയന്ദുന്നന്ദു. ഒരന്ദു ജശ്രീവഹിസപദസഹിയഞായഹിരന്ദുന്നഞാലന്ദുച്ചും, ഈശത്വരന് , ആതഞാവറ്റ്, കരര്മ്മച്ചും, ദമഞാക്ഷേച്ചും,

മരണച്ചും,  നെഹിസവ്യസ എന്നഹിവനയകന്ദുറഹിനചലഞാച്ചും പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന ഹഹനവസ ഒരന്ദു മസവന്ദുച്ചും

കലൂടെഹിയഞാണറ്റ്.  അസഹിനെറ്റ് അസഹിനന്റെസഞായ പന്ദുണവ്യസഗ്രനങ്ങള് ,  ദക്ഷേസസങ്ങള് ,

സശ്രീരഥഞാടെനെദകസനങ്ങള് ,  സനെവ്യഞാസ സസമദേഞായങ്ങള് എന്നന്ദു സന്ദുടെങ്ങഹി മററ്റ് സപധഞാനെ

ദലഞാകമസങ്ങളഹിലന്ദുളനസലഞാച്ചും ഇസഹിലന്ദുമന്ദുണറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ് അവരന്ദുനടെ മസതഹിലന്ദുച്ചും

പഞാരമരവ്യഞാനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും അടെഹിയന്ദുറച വഹിശത്വഞാസമന്ദുണറ്റ്.

കഴഹിഞ്ഞ ആയഹിരദതഞാളച്ചും വരരങ്ങള്കഹിടെകറ്റ് നെടെന്ന അദനെകച്ചും മസയന്ദുദങ്ങളഹിലഞായഹി

ആയഹിരകണകഹിനെറ്റ് ഹഹിനന്ദുകള് സങ്ങളചനടെ വഹിശത്വഞാസതഹിനെന്ദു ദവണഹി ദപഞാരഞാടെഹി

മരഹിചഹിടചണറ്റ്.  നകഞാടെഹിയ പശ്രീഡേനെങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും മരണതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും മന്ദുന്നഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും

മസച്ചുംമഞാറഞാനസ പഹിടെഹിചച നെഹിന്നഹിടചണറ്റ്.  സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസവന്ദുച്ചും ഇസഞാമന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകനള

മസച്ചുംമഞാറചന്നസഹില് മനറങ്ങന്ദുമഹിലഞാത സപസഹിസന്ധഹി ദനെരഹിടസറ്റ് ഹഹിനന്ദുകള് സങ്ങളചനടെ

വഹിശത്വഞാസതഹിനെന്ദു ദനെനരയന്ദുള ആസകമണങ്ങനള ശകഹിയന്ദുപദയഞാഗ്രഹിചറ്റ്

ദനെരഹിടസന്ദുനകഞാണല,  മറഹിചറ്റ് സങ്ങളചനടെ മസതഹിലന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്രഹികളഹിലന്ദുമന്ദുള അവരന്ദുനടെ

ഇളകഞാത വഹിശത്വഞാസച്ചും നകഞാണഞാണറ്റ്.

പഞാശഞാസവ്യമനെസറ്റ് നപഞാസന്ദുദവ ഒരന്ദു മസനമന്ന നെഹിലകന്ദുള ഹഹനവസയന്ദുനടെ സപധഞാനെവ്യച്ചും

കന്ദുറചച കഞാണഞാറന്ദുണറ്റ്.  ദലഞാകമസങ്ങനളകന്ദുറഹിചചള പല ആനെന്ദുകഞാലഹിക പഠനെങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും

നെഹിന്നറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസനത പഞാദടെ ഒഴഹിവഞാകഹിയഹിടചണറ്റ്.  കഞാരണച്ചും അസഹിനെറ്റ് സരവഞാധശ്രീശസത്വച്ചും

അവകഞാശനപ്പെടെന്ദുന്ന ഒരന്ദു ഹദേവദമഞാ,  സ്ഥഞാപകനെഞായ ഒനരഞാറ ചരഹിസസപന്ദുരന്ദുരദനെഞാ,  ഒനരഞാറ

സസത്വസച്ചുംഹഹിസദയഞാ ഇല. കന്ദുനറ വഹിശത്വഞാസസമലൂഹങ്ങളചനടെ ഒരന്ദു കലൂടഞായറ്റ്മ മഞാസസമഞായഹിടഞാണറ്റ്

ഹഹിനന്ദുമസനത പലരന്ദുച്ചും ദനെഞാകഹികഞാണന്ദുന്നസറ്റ്.  വളനര കന്ദുറചച പഞാശഞാസവ്യരകറ്റ് മഞാസസദമ

ഹഹിനന്ദുമസനതകന്ദുറഹിചചച്ചും,  അസഹിനന്റെ ആചഞാരങ്ങദളയന്ദുച്ചും വഹിശത്വഞാസങ്ങദളയന്ദുച്ചും

കന്ദുറഹിചചനമഞാനക അറഹിവന്ദുളളൂ.
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അവരഹില് കലൂടെന്ദുസല് ദപരന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സപസഹിദലഞാമ ചഹിസസച്ചും നകഞാണറ്റ് സദൃപറ്റ്സരഞാണറ്റ്.  കഞാരണച്ചും

അസവരഹില് സങ്ങളചനടെ സത്വന്തച്ചും മസതഹിനന്റെ നെന്മനയകന്ദുറഹിചറ്റ് മസഹിപ്പെറ്റ് വളരതന്ദുന്നന്ദു.

എദപ്പെഞാനഴങഹിലന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസച്ചും പഞാശഞാസവ്യ മഞാധവ്യമങ്ങളഹില് പരഞാമരശ

വഹിരയമഞായഹിടചനണങഹില് അസറ്റ് ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും സഞാമലൂഹവ്യ വഹിപതന്ദുമഞായഹിദടഞാ,

സച്ചുംഘരരങ്ങളചമഞായഹിദടഞാ,  പഹിന്തഹിരഹിപ്പെന് സഞാമലൂഹവ്യഞാചഞാരങ്ങളചമഞായഹിദടഞാ ഒനക

ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതഹിയഹിടഞായഹിരഹികന്ദുച്ചും.  രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയകഞാരണങ്ങളഞാല് അധഹിദക്ഷേപഹികനപ്പെടെന്ദുന്ന

ഒന്നഞായഹി ഇന്നന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസച്ചും സന്ദുടെരന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും അടെഞ്ഞസന്ദുച്ചും,  വച്ചുംശശ്രീയവന്ദുച്ചും,

ജഞാസശ്രീയവന്ദുച്ചും ഒനകയഞാനണന്നന്ദുച്ചും അസഹിനെഞാല് സനന്ന അനസഞാരന്ദു ദലഞാകമസമല എന്ന ഒരന്ദു

ധഞാരണയന്ദുച്ചും ചഹിലരകഹിടെയഹില് നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്നന്ദു.

ഇസറ്റ് കന്ദുനറ വഹിചഹിസസമഞാണറ്റ്.  കഞാരണച്ചും ചരഹിസസച്ചും പരഹിദശഞാധഹിചഞാല് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും

ദേക്ഷേഹിദണരവ്യയഹില് പരനക സപചരഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നന്ദു കഞാണഞാച്ചും.  പല ഹഹനവ

സഗ്രനങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുവഞായഹി മഞാറഞാന് നചദയണ കഞാരവ്യങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് പറയന്ദുന്നന്ദുമന്ദുണറ്റ്.

പന്ദുസഹിയ അച്ചുംഗ്രങ്ങനള ദചരതന്ദുനകഞാണന്ദു വഹിപന്ദുലശ്രീകരഹികഞാന് സശമഹിചഹിടഹിനലങഹില് ,

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെറ്റ് ഇസസയന്ദുച്ചും സപചരഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

പല ഹഹിനന്ദുകളചച്ചും ഈ ധഞാരണകനള സങ്ങളചനടെ സപവദൃതഹികളഹിലലൂനടെ ശരഹി വയറ്റ്കന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.

സഞാന് ഒരന്ദു സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹിനയ നെല സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹിയന്ദുച്ചും,  ഒരന്ദു മന്ദുസശ്രീമഹിനനെ നെല മന്ദുസശ്രീമന്ദുച്ചും

ആകന്ദുനമന്നറ്റ് പറയന്ദുന്ന കന്ദുദറദയനറ ഹഹിനന്ദു ഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാരന്ദുണറ്റ്.  ഇസറ്റ് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെസഞായഹി കലൂടെന്ദുസല് നെലനസഞാന്നന്ദുച്ചും നകഞാടെന്ദുകഞാനെഹില എന്ന ഒരന്ദു

നസറഹിദഞാരണ വരന്ദുതന്ദുന്നന്ദു.  സങ്ങളചനടെ മസനതപ്പെറഹിയന്ദുള ദചഞാദേവ്യങ്ങള് ദനെരഹിടെന്ദുദമഞാള്

പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഒരന്ദു ക്ഷേമഞാപണതഹിനന്റെ മടഹിലഞാണറ്റ് അവര സപസഹികരഹികന്ദുക.  അവര പറയന്ദുച്ചും

"ശരഹിയഞാണറ്റ് ഞഞാന് ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവഞാണറ്റ്.  പദക്ഷേ ഞഞാന് മനറലഞാ മസങ്ങദളയന്ദുച്ചും

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദു".  ഇസഹില് ഹഹിനന്ദുമസനത അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാത മസങ്ങളചച്ചും നപടെന്ദുന്നന്ദു

എന്നസഞാണന്ദു രസച്ചും!

ചഹില ഹഹിനന്ദുദക്ഷേസസങ്ങള് ,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ദേക്ഷേഹിദണന്തവ്യയഹിലന്ദുളവ ,  നവളചത

നസഞാലഹികഞാരഞായ വഹിദദേശഹികള്കറ്റ്,  അവര ഹഹിനന്ദുമസച്ചും സത്വശ്രീകരഹിചവരഞാനണങഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും,

സപദവശനെച്ചും നെല്കന്ദുന്നഹില.  മറച ചഹില ഹഹിനന്ദുകള്കഞാകനട എങ്ങനനെയഞാണറ്റ് അവരന്ദുനടെ

പഞാരമരവ്യനതകന്ദുറഹിചറ്റ് മറചളവനര മനെസഹിലഞാകഹിദകണസറ്റ് എന്നറഹിയഹില.
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ഇസഹിനന്റെനയഞാനക ഫലച്ചും,  ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ കലൂടെന്ദുസല് വഹിശഞാലവന്ദുച്ചും

സഞാരവലസൗകഹികവന്ദുമഞായ വശങ്ങള് വഹിസറ്റ്മരഹികനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു എന്നസഞാണറ്റ്.  എന്നഞാല്

ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസച്ചും,  ദവദേഞാന്തച്ചും,  ഒരന്ദു സപദസവ്യക ഗ്രന്ദുരന്ദുവഹിനന്റെ അനെന്ദുശഞാസനെങ്ങള്

എനന്നഞാനകയന്ദുള മറചപല ദപരന്ദുകളഹില് അസറ്റ് പഞാശഞാസവ്യദലഞാകദതകറ്റ്

കടെന്നന്ദുനചലചന്നന്ദു.  അദപ്പെഞാള് അവയറ്റ്കറ്റ് ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുച്ചും നെല സപചഞാരവന്ദുച്ചും കഹിടഞാറന്ദുണറ്റ്

എന്നന്ദുളസറ്റ് ആധന്ദുനെഹിക കഞാലനത പല ആതശ്രീയസപസ്ഥഞാനെങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും വഹിജയച്ചും നെമന്ദുകറ്റ്

കഞാടഹിസരന്ദുന്നന്ദു.

ഡവൈദങ്ങളദിലലൂനട  ഹൈദിന്ദകുമതനത  കനണ്ടെതകുനകു

ഹഹിനന്ദുവഹിനന്റെ ഏറവന്ദുച്ചും സപഞാചശ്രീനെ പഞാരമരവ്യമഞായ ദവദേങ്ങളഹിലലൂനടെയഞാണറ്റ് ഞഞാന് ഹഹിനന്ദു

ധരര്മ്മതഹിദലകറ്റ് വന്നസറ്റ്.  ഇനസഞാരന്ദു പസഹിവഹിലഞാത രശ്രീസഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദവദേങ്ങളചനടെ

സപഞാചശ്രീനെസ കഞാരണച്ചും ഇന്നനത ബഹന്ദുഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും ഹഹിനന്ദുകള്കന്ദുച്ചും അവയറഹിയഹില. അവര

സഞാരസദമവ്യനെ പഹില്കഞാലതറ്റ് ഉണഞായ അനെന്ദുശഞാസനെങ്ങളഞാണറ്റ് പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നസറ്റ്.

പഞാശഞാസവ്യരകന്ദുച്ചും ദവദേങ്ങനളപ്പെറഹി വലഹിയ പഹിടെഹിപഞാടെഹില. അവര ഹഹിനന്ദുമസനത കഞാണന്ദുന്നസറ്റ്

ശഹിവന് ,  സശശ്രീകദൃരണന് ,  ദദേവഹി സന്ദുടെങ്ങഹി സപധഞാനെനപ്പെട ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും ഹദേവ

സങല്പ്പെതഹിലലൂനടെദയഞാ,  സപശസറ്റ്സരഞായ ചഹില ആധന്ദുനെഹിക ഗ്രന്ദുരന്ദുകന്മഞാരഹിലലൂനടെദയഞാ

ആണറ്റ്.  ബഹന്ദുമന്ദുഖമഞായ ഹഹനവപഞാരമരവ്യതഹിനന്റെ ഈ ആധഞാരശഹിലകനളപ്പെറഹി

അവരകറഹിയഹില.  മഹിക ഹഹിനന്ദുകള്കന്ദുച്ചും അവരന്ദുള്നപ്പെടെന്ദുന്ന സപദസവ്യക

വഹിഭഞാഗ്രനതകന്ദുറഹിചചച്ചും സങ്ങളചനടെ ഗ്രന്ദുരന്ദുവഹിനനെ കന്ദുറഹിചചച്ചും ഒനക അറഹിയഞാമഞായഹിരന്ദുന്നഞാലന്ദുച്ചും,

സങ്ങളചനടെ നെശ്രീണ പഞാരമരവ്യദമഞാ ചരഹിസസദമഞാ അറഹിയണനമന്നഹില.

നപഞാസന്ദുദവ ദവദേങ്ങളചനടെ മഹസത്വനത കന്ദുറഹിചറ്റ് സച്ചുംസഞാരഹികന്ദുന്ന ഹഹിനന്ദുകള്കന്ദു

സനന്നയന്ദുച്ചും പലരകന്ദുച്ചും അവയഹിനല അനെന്ദുശഞാസനെങ്ങനളപ്പെറഹി വഹിശദേശ്രീകരഹികഞാന്

കഴഹിയഞാറഹില.  ദവദേങ്ങള് എന്നസന്ദുനകഞാണറ്റ് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും പന്ദുരഞാസനെ ദവദേസഗ്രനങ്ങനളയല,

ഉപനെഹിരതന്ദുകദളയന്ദുച്ചും ഭഗ്രവദേറ്റ്ഗ്രശ്രീസദയയന്ദുച്ചും ആണറ്റ് അവര അരഥമഞാകന്ദുന്നസറ്റ്. ദവദേങ്ങള്

നവറന്ദുച്ചും അപരഹിരറ്റ്കദൃസ കഞാവവ്യങ്ങളഞാനണന്നന്ദുച്ചും,  ദഗ്രഞാസസഞാചഞാരങ്ങളഞാനണന്നന്ദുച്ചും,  ഭഞാവഞാദവശച്ചും

വന്ന മനെന്ദുരവ്യര പന്ദുറനപ്പെടെന്ദുവഹിച അസഞാധഞാരണ ശബറ്റ്ദേങ്ങള് മഞാസസമഞാനണന്നന്ദുച്ചും ഒനക

പഞാശഞാസവ്യ വഹിദേത്വല് സദേസചകളഹിനല ചഹിലര വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നന്ദു.  കന്ദുനറകലൂടെഹി ആതശ്രീയ

ഔന്നസവ്യച്ചും ദനെടെഹിയ ചഹിലരഞാകനട ഏറവന്ദുച്ചും കലൂടെഹിയഞാല് ,  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് വളരന്നറ്റ് വഹികസഹിച

ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസച്ചും,  ദവദേഞാന്തച്ചും എന്നഹിവയന്ദുനടെ ആദേഹിമദസസഞാസസഞായ അവഹികസഹിസ

രലൂപമഞായഹിടഞാണറ്റ് ദവദേങ്ങനളപ്പെറഹി ധരഹിചഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.
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എന്നഞാല് എനെഹികന്ദു ദവദേങ്ങള് നവളഹിനപ്പെടസറ്റ് ഹഹനവപഞാരമരവ്യതഹിനന്റെ

ആദേഹിമദസസഞാസസറ്റ് എന്ന നെഹിലകറ്റ് മഞാസസമല,  മഞാനെവരഞാശഹിയന്ദുനടെ മന്ദുഴന്ദുവന്

ആദവ്യഞാതഹികസയന്ദുനടെ കഞാസല് എന്ന നെഹിലകഞാണറ്റ്. എനന്നപ്പെറഹി ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദു എന്ന സഞാമഞാനെവ്യ

അരഥതഹില് പറയന്ദുന്നസഹിദനെകഞാളചച്ചും ഞഞാന് ഒരന്ദു ദവദേജ്ഞനെഞാണറ്റ് എന്നന്ദു

പറയന്ദുന്നസഞാവന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസല് ശരഹി.  ഇങ്ങനനെ പറയന്ദുന്നസറ്റ് ഞഞാന് എന്തന്ദു ചഹിന്തഹികന്ദുന്നന്ദു

എന്നസറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് വവ്യകമഞാവഞാന് സഹഞായഹികന്ദുച്ചും.  എന്നഞാല് ദവദേധരര്മ്മനമന്നന്ദുച്ചും

ഹഹിനന്ദുമസനമന്നന്ദുച്ചും ദവരസഹിരഹിവറ്റ് കഞാണഞാന് പലരന്ദുച്ചും സശമഹികന്ദുന്നന്ദുനവങഹിലന്ദുച്ചും എനെഹികന്ദു

അങ്ങനനെ കഞാണഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹിടഹില.

ഹൈദിന്ദകുവൈദിരകുദ്ധ  മഡനഫ്രാനദിലനയെ  അതദിജജീവൈദികകുനകു

അദനെകച്ചും സലകളചച്ചും ഹകകളചച്ചും ഉള,  ചഹിലദപ്പെഞാള് മദൃഗ്രരലൂപച്ചും ദപഞാലന്ദുമന്ദുള വഹിചഹിസസരഞായ

അദനെകച്ചും ദദേവന്മഞാരന്ദുച്ചും,  ദദേവഹിമഞാരന്ദുച്ചും ഉള മസമഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും.  അസറ്റ്

അതന്ദുസസകഹിയകളചച്ചും,  ദേഹിവവ്യന്മഞാരന്ദുച്ചും,  ഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാരന്ദുച്ചും,  ഹദേവപന്ദുരന്ദുരന്മഞാരന്ദുച്ചും,  അവരന്ദുനടെ

അതന്ദുസസഹിദഹികളചച്ചും,  ദേഹിവവ്യജ്ഞഞാനെവന്ദുച്ചും ഒനക നെഹിറഞ്ഞസഞാണറ്റ്.  ആരഞാധനെയഹില്

നപഞാസന്ദുദവ ബഹിച്ചുംബങ്ങനളഞാന്നന്ദുച്ചും കഞാണഞാതസന്ദു നകഞാദണഞാ,  അഥവഞാ ഉനണങഹില് സനന്ന

കന്ദുരഹിശഹിദലറഹിയ സകഹിസറ്റ്സന്ദുവഹിനനെദയഞാ,  ഉണഹിദയശന്ദുവഹിനനെ വഹഹികന്ദുന്ന മറഹിയദതദയഞാ

മഞാസസച്ചും പരഹിചയഹിചഹിടചളസന്ദു നകഞാദണഞാ നെമന്ദുകറ്റ് ഇസഹില് ഒടചമഹികസന്ദുച്ചും മനെസഹിനനെ

ഇളകഹിമറഹികന്ദുന്ന കഞാരവ്യങ്ങളഞാണറ്റ്.

മനെന്ദുരവ്യസലതഹിലന്ദുച്ചും യന്ദുകഹിയന്ദുനടെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹിലന്ദുച്ചും മഞാസസച്ചും ദനെഞാകഹികഞാണന്ദുന്ന ഒരന്ദു

പഞാശഞാസവ്യ മനെസഹിനെറ്റ്,  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ഒരന്ദു മസറ്റ്സഹിരറ്റ്ക സപക്ഷേഞാളനെദമഞാ മദനെഞാനെഹിയസന്തണദമഞാ

ഒനക മഞാസസമഞായ ഒരന്ദു കള്ടറ്റ് മസച്ചും ആയഹിടഞാണറ്റ് കഞാണനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുമസനത

കന്ദുറഹിചചള ഈ സപസഹിദലഞാമചഹിസസച്ചും രലൂപനപ്പെടസറ്റ് നെലൂറഞാണന്ദുകളഞായഹി നെഞാച്ചും ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ ദമല്

വരരഹിചചനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന സഞാസമഞാജവ്യസത്വ - മഹിരണറഹി കന്ദുസപചരണങ്ങളചനടെ ഫലമഞായഹിടഞാണറ്റ്.

ഇന്നറ്റ് ആദഗ്രഞാള മഹിരണറഹിസപവരതനെച്ചും ലക്ഷേവ്യച്ചും വയറ്റ്കന്ദുന്ന സപധഞാനെ ഇരകളഹിനലഞാന്നറ്റ്

ഹഹിനന്ദുകളഞാണറ്റ്.

മഹിരനെറഹിമഞാര ഇന്ഡേവ്യയഹിനല പഞാവങ്ങദളയന്ദുച്ചും,  ദരഞാഗ്രഹികദളയന്ദുച്ചും,  അവരണദരയന്ദുച്ചും ഒരന്ദു

സപഞാകദൃസമസതഹിനന്റെ ഇരകളഞായഹി,  രക്ഷേഹികനപ്പെടെന്ദുന്നസഹിദലകറ്റ് മറചളവരന്ദുനടെ സഹഞായച്ചും

ആവശവ്യമന്ദുളവരഞായഹി എടെന്ദുതന്ദു കഞാടചന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും
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ഒരളവഞായഹിടഞാണറ്റ് നെഞാമഹിന്നറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ദേഞാരഹിസദേവ്യനത കഞാണന്ദുന്നസറ്റ്. മസപരഹിവരതനെനത

ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികഞാന് ദവണഹി ഇന്ഡേവ്യയഹിനല സഞാമലൂഹവ്യസപശറ്റ്നെങ്ങനള എടെന്ദുതന്ദുകഞാടചന്നന്ദു.

അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസതഹിനനെ അടെന്ദുതറഹിയന്ദുകനയന്നഞാല് മസനതകന്ദുറഹിചചള

നെര്മ്മന്ദുനടെ സങല്പ്പെങ്ങനള സനന്ന ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയചക എന്നഞാണരഥച്ചും.  ഹഹിനന്ദുമസതഹില്

വവ്യസവ്യസറ്റ്സസകളചച്ചും പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഹവരന്ദുദവ്യങ്ങളചച്ചും കവഹിനഞ്ഞഞാഴന്ദുകന്ദുകയഞാണറ്റ്.  ഒരന്ദുപദക്ഷേ

പന്ദുറതന്ദുളസഹിനനെകഞാള് കലൂടെന്ദുസല് മസങ്ങള് ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മതഹിനെന്ദുളഹിലന്ദുണറ്റ്.  മനെന്ദുരവ്യനന്റെ

മസവഹിശത്വഞാസ ചരഹിസസതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞായഹി എനന്തഞാനകയന്ദുദണഞാ,  പന്ദുരഞാസനെവച്ചുംശങ്ങളചനടെ

ആചഞാരങ്ങള് മന്ദുസല് ,  ശന്ദുദദബഞാധസതനയകന്ദുറഹിചചള അന്തരദേരശനെങ്ങള് വനര

എലഞാച്ചും അനെന്ദുശഞാസനെങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങളചദടെസന്ദുമഞായ ഈ മഹഞാദമളയഹിലന്ദുണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുമസതഹില് അദനെകച്ചും ഹദേവഭഞാവങ്ങനളപ്പെറഹി മഞാസസമല ഉളസറ്റ്,  ദദേവനഞാരകന്ദുച്ചും

ദദേവഹിമഞാരകന്ദുച്ചും എന്തഹിനെറ്റ് സദൃരറ്റ്ടെഞാവഹിനെന്ദുച്ചും അപ്പെചറമന്ദുള,  അവഹിചഹിന്നമഞായ

സബഹ്മനതകന്ദുറഹിചചച്ചും അസറ്റ് പറയന്ദുന്നന്ദു. അസഹില് ഏകഹദേവ വഹിശത്വഞാസവന്ദുമന്ദുണറ്റ്. എന്നഞാല്

ഏകഹദേവ വഹിശത്വഞാസനമന്നസറ്റ്,  മനെന്ദുരവ്യനന്റെ ആതശ്രീയഞാനെന്ദുഭവങ്ങളചനടെ ഒരന്ദുവശച്ചും

മഞാസസമഞാണറ്റ്,  മസവഹിശത്വഞാസതഹിനന്റെ ഒരന്ദു അളവഞായഹി അസഹിനനെ ഹഹിനന്ദുമസച്ചും

കണകഞാകന്ദുന്നഹില.

ഹഹനവസ,  മസനതകന്ദുറഹിചചള മനെന്ദുരവ്യനന്റെ എലഞാ സമശ്രീപനെങ്ങദളയന്ദുച്ചും

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദു,  നെഹിരശ്രീശത്വരവഞാദേഹികളചനടെ ഈശത്വര നെഹിദരധദതയന്ദുച്ചും സങ്ങളചനടെ കലൂനടെ

കലൂടചന്നന്ദു.  ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ സമന്നസയറ്റ്കറ്റ് ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും സലൂസസവഞാകവ്യമന്ദുപദയഞാഗ്രഹിചച

ചന്ദുറചമസഹില് നകടഞാന് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും സന്ദുനെഹിയന്ദുന്നഹില.  ഒദരനയഞാരന്ദു മസനമദന്നഞാ ഏറവന്ദുച്ചും നെല

മസനമദന്നഞാ അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹിചഹിനലങഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസദതയന്ദുച്ചും മനറഞാരന്ദു

മസഞാനെന്ദുഭവമഞായഹി അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന് ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെറ്റ് കഴഹിയന്ദുച്ചും.

വവ്യകമഞായഹി നെഹിരവചഹികനപ്പെട അനെന്ദുശഞാസനെങ്ങളചച്ചും സസത്വദേരശനെങ്ങളചച്ചും ഉനണങഹിലന്ദുച്ചും

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും സലമന്ദുറകളഹിദലകറ്റ് ഹകമഞാറനപ്പെടച വരന്ദുന്നസറ്റ് മനെ:പ്പെഞാഠമഞാകനപ്പെട കന്ദുനറ

വഹിശത്വഞാസസപമഞാണങ്ങളചനടെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹിലല. അസറ്റ് ഈ ഭലൂമഹിദയഞാടെന്ദുച്ചും,  സപകദൃസഹിദയഞാടെന്ദുച്ചും,

സമലൂഹദതഞാടെന്ദുച്ചും എന്തഹിനെറ്റ് ഉണചക, ശത്വസഹികന്ദുക ഉറങ്ങന്ദുക, മരഹികന്ദുക സന്ദുടെങ്ങഹിയ നെര്മ്മന്ദുനടെ

എലഞാവഹിധ ഹജവസപവരതനെങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും വളനരദയനറ ബന്ധനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും സത്വയച്ചും വഹിലയഹിരന്ദുതന്ദുന്നസറ്റ് മനെന്ദുരവ്യനെഹിരമഹിസമഞായ ഒരന്ദു മസമഞായഹിടല,

വഹിശത്വമനെസഹിനന്റെ ആവഹിരറ്റ്കരണമഞായ,  ഈശത്വരസദൃരറ്റ്ടെമഞായ ഒന്നഞായഹിടഞാണറ്റ്.
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എലഞാദലഞാകതന്ദുച്ചും എലഞാകഞാലതന്ദുമഞായഹി നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്ന വഹിശത്വമസവന്ദുമഞായഹി അസന്ദു നെനര്മ്മ

കലൂടഹിയഹിണകന്ദുന്നന്ദു.  നെമന്ദുകറ്റ് ഇടെകഹിടെകറ്റ് കടെന്നഹിരഹികഞാനെന്ദുള ഒരന്ദു പന്ദുറദന്തഞാദടെഞാ,  ഒരന്ദു

ദകഞാടദയഞാ അല അസറ്റ്,  നെര്മ്മന്ദുനടെ അസശ്രീസനഹിയ ജശ്രീവഹിസവന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടെഞാനെന്ദുള

വഴഹിയഞാണസറ്റ്.

ഹൈദിന്ദകുവൈഫ്രാകകുനതകുമഫ്രായെദി   ബന്ധനപ്പെട്ട  ഫപശഡ്നനം

എന്തഹിനെറ്റ് ഒരഞാള് ,  അസന്ദുച്ചും പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ് ജനെഹിച വഹിദേവ്യഞാസമന്നനെഞായ ഒരന്ദു

ആധന്ദുനെഹികമനെന്ദുരവ്യന് ഹഹിനന്ദുവഞാകഞാന് ആസഗ്രഹഹികണച്ചും?  ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവഞായഹി സത്വയച്ചും

അറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്നസഹില് അഭഹിമഞാനെഹികണച്ചും?  വവ്യവസ്ഥഞാപഹിസമലഞാത ഈ മസതഹിനന്റെ

സപഞാചശ്രീനെമഞായ ദവദേപഞാരമരവ്യതഹില് എങ്ങനനെ അയഞാള് മഹസത്വച്ചും കനണതഹി?  അസന്ദുച്ചും

ഹഹിനന്ദു എന്നസറ്റ് സറ്റ്സസശ്രീകനള അടെഹിചമരതലഹിലന്ദുച്ചും,  ജഞാസഹിയഹിലന്ദുച്ചും,  വഹിസഗ്രഹഞാരഞാധനെയഹിലന്ദുച്ചും

ഒനക കന്ദുരന്ദുങ്ങഹികഹിടെകന്ദുന്ന ഒരന്ദു മസമഞാനണന്ന ധഞാരണ നെഹിലനെഹില്കന്ദുദമഞാള് ?

അനെന്ദുയഞായഹികള്കറ്റ് നെഞാണദകടെന്ദുണഞാകന്ദുന്നസറ്റ് അനലങഹില് കന്ദുറഞ്ഞപക്ഷേച്ചും പഴഞ്ചദനെഞാ

നെഹികദൃരറ്റ്ടെദമഞാ ആയ ഒന്നഞായഹിടഞാണറ്റ് അസറ്റ് കഞാണനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ്.

ഒരന്ദു പരഹിരറ്റ്കദൃസ ചഹിന്തഞാഗ്രസഹികഞാരനെറ്റ് ഇങ്ങനനെനയഞാരന്ദു ദമല്വഹിലഞാസച്ചും

സത്വശ്രീകരഹികഞാനെഞാവന്ദുദമഞാ?  ദകവലച്ചും ഹവകഞാരഹിക സന്ദുരക്ഷേഹിസസത്വതഹിനെന്ദുള ഒരന്ദു സത്വര

മഞാസസമഞാദണഞാ ഇസറ്റ്?  യഥഞാരരതഹില് പല ബന്ദുദഹിസതമന്മഞാരന്ദുച്ചും,  ഒരന്ദുപദക്ഷേ

അതരകഞാരകറ്റ് സഹജമഞായന്ദുള ഹവകഞാരഹികനദേസൗരബലവ്യച്ചും കഞാരണമഞായഹിരഹികഞാച്ചും,

മരദ്ദേക വഹിശത്വഞാസസപമഞാണങ്ങനള സത്വശ്രീകരഹികഞാറന്ദുണറ്റ്.  എലഞാ വഹിചഹിസസ

സഹിദഞാന്തങ്ങദളഞാനടെഞാപ്പെവന്ദുച്ചും ചഹില ബന്ദുദഹിശഞാലഹികനള കഞാണഞാച്ചും.

ഹഹിററ്റ്ലരകന്ദുച്ചും സഞാലഹിനെന്ദുനമഞാപ്പെവന്ദുച്ചും അതരകഞാരന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുനകഞാണന്ദു ഒരന്ദു

സഹിദഞാന്തദതദയഞാ മസദതദയഞാ ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹികള് സപശച്ചുംസഹിചഞാലന്ദുച്ചും അസറ്റ്

മന്ദുഖവഹിലനകടെന്ദുകഞാന് കഴഹിയഹില.  എന്നഞാല് നെര്മ്മന്ദുനടെനയഞാനക സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക

പശഞാതലതഹില് നെഹിന്നന്ദുള മന്ദുന്വഹിധഹികള്കപ്പെചറച്ചും ദപഞാകന്ദുന്ന പലസന്ദുച്ചും ഈ

ദലഞാകതഹില് ഉണറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ് സസവ്യച്ചും.  ഹഹിനന്ദുമസതഹില് നെഹിറഞ്ഞന്ദുനെഹില്കന്ദുന്ന

ഐസഹിഹവ്യങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും സപസശ്രീകങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും ഒനക ആഴതഹിലന്ദുള അരരസലങ്ങള്

നെഞാമറഹിഞ്ഞന്ദു സന്ദുടെങ്ങന്ദുന്നദസയന്ദുളളൂ.  മസസഹിദഞാന്തങ്ങളചനടെ ദവലഹിനകടഹിനെപ്പെചറമന്ദുള

സഹിരഹിചറഹിവന്ദുകളഹിദലകറ്റ് എതഹിദചരഞാന് സശമഹികന്ദുദമഞാള് നെമന്ദുകന്ദുളഹില്

ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസദതഞാടെന്ദുച്ചും,  ധവ്യഞാനെദതഞാടെന്ദുച്ചും പന്ദുസഹിനയഞാരന്ദു ബഹന്ദുമഞാനെച്ചും വളരന്നന്ദുവരന്ദുന്നന്ദു.
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യലൂദറഞാപവ്യന് ദകസനശ്രീകദൃസമഞായ ഭസൗസഹികസയഹിലലൂനടെ വന്നന്ദുദചരന്ന ഹവകലവ്യങ്ങനള

സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞറ്റ് നെഞാമഹിന്നറ്റ് സദദ്ദേശശ്രീയ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളചനടെ മലൂലവ്യച്ചും പന്ദുനെരനെഹിരണയച്ചും

നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഹഹിനന്ദുമസനത കന്ദുറഹിചചള നെര്മ്മന്ദുനടെ നകഞാദളഞാണഹിയല് ,  മഹിരണറഹി,  മഞാരകറ്റ്സഹിസറ്റ്

ദകസനശ്രീകദൃസ ആശയങ്ങള് പന്ദുനെനഃപരഹിദശഞാധഹിദകണസഞാനണന്ന കഞാരവ്യതഹില് സച്ചുംശയമഹില.

എങഹിലന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്ര മന്ദുസലഞായവയഹിലലൂനടെ ഭഞാരസശ്രീയ ആതശ്രീയപഞാരമരവ്യനത വരഹിചവര

ദപഞാലന്ദുച്ചും,  നപഞാസന്ദുദവ ഹഹിനന്ദു എന്നറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ് അനെഞാകരരകമഞായഹി കരന്ദുസന്ദുന്നന്ദു.

ബന്ദുദമസദമഞാ,  സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസദമഞാ,  ഇസഞാദമഞാ ഹഹനവസനയദപ്പെഞാനല സമന്നദമഞാ

ഹവവഹിദവ്യപലൂരണദമഞാ അനലന്നറ്റ് സഹിരഹിചറഹിവന്ദുളദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഇവയഹിദലസഹിനന്റെനയങഹിലന്ദുച്ചും

അനെന്ദുയഞായഹിയഞായഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് സഞാരവദദേശശ്രീയമഞായഹി കണകഞാകനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു!

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എന്ന സച്ചുംജ്ഞ ജനെസഞാമഞാനെവ്യതഹിനന്റെ മനെസഹില് ഉയരന്നദസഞാ മഹദതഞാ

ആയ ഒരന്ദു ചഹിന്തയന്ദുച്ചും ഉണരതഞാന് കഴഹിയഞാതവഹിധച്ചും ഇന്നറ്റ് വളനരയധഹികച്ചും

അപകശ്രീരതശ്രീകരഹികനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഇസഹിനനെഞാനക പന്ദുറനമ നെഞാച്ചും ദദേശശ്രീയവന്ദുച്ചും

സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികവന്ദുച്ചും മസപരവന്ദുനമഞാനകയഞായ എലഞാ ബഞാഹവ്യവവ്യകഹിസത്വങ്ങള്കന്ദുച്ചും അപ്പെചറച്ചും

ദപഞാദകണസഞാനണന്നറ്റ് കന്ദുനറ ഉന്നസരഞായ ചഹിന്തകന്മഞാര ,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹില്

നെഹിന്നന്ദുളവര വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നന്ദു.  കഞാരണച്ചും അന്തഹിമ വഹിശകലനെതഹില് നെര്മ്മന്ദുനടെ ശരഹിയഞായ

വവ്യകഹിസത്വച്ചും ഹഹിനന്ദു, സകഹിസറ്റ്സവ്യന് , അദമരഹികന് , റരവ്യന് സന്ദുടെങ്ങഹിയ യഞാനസഞാന്നന്ദുമല.

നെര്മ്മനളലഞാവരന്ദുച്ചും അടെഹിസ്ഥഞാനെ സത്വഭഞാവങ്ങളഹില് സമഞാനെരഞായ മനെന്ദുരവ്യരഞാണറ്റ്.  പഹിനന്ന

മസപരമഞായ ഒരന്ദു സപദസവ്യക ദമല്വഹിലഞാസച്ചും എന്തഹിനെഞാണറ്റ്?  മസങ്ങളചദടെസഞായ കഞാലഘടച്ചും

കഴഹിഞ്ഞന്ദു.  നെര്മ്മനളലഞാച്ചും അസഹിരന്ദുകള് സടെയഞാത ആതശ്രീയഞാദനെത്വരണതഹിനന്റെ

കഞാലഘടതഹിദലകറ്റ് സപദവശഹിദകണഹിയഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  പദക്ഷേ ഇങ്ങനനെ ചഹിന്തഹികന്ദുന്നവര

വഹിടചദപഞാകന്ദുന്ന ഒരന്ദുകഞാരവ്യച്ചും ഹഹനവസ ഒരന്ദു വവ്യകഹിനയ ദകസനശ്രീകരഹിചചള മസദമഞാ

സപസ്ഥഞാനെദമഞാ സഹിദഞാന്തദമഞാ അല എന്നന്ദുളസഞാണറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും അസഹിരന്ദുകളഹിലഞാത

ആതശ്രീയഞാദനെത്വരണനത എദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സത്വഞാഗ്രസച്ചും നചയചന്നന്ദു.  യഥഞാരരതഹില് അസഹിനന്റെ

ഹവവഹിദവ്യമഞാരന്ന അനെന്ദുശഞാസനെങ്ങളചച്ചും രശ്രീസഹികളചച്ചും വവ്യകഹിപരമഞായ എലഞാ

സത്വസസന്തഞാദനെത്വരണങ്ങള്കന്ദുച്ചും നെല അടെഹിതറദയകന്ദുന്നന്ദു. ഒരന്ദുപദക്ഷേ ഈ അടെഹിതറയന്ദുനടെ

അഭഞാവതഹില് ഒറനപ്പെട സപസറ്റ്സന്ദുസ അദനെത്വരണങ്ങള്കറ്റ് വളനരനയഞാന്നന്ദുച്ചും മന്ദുദന്നറഞാന്

ആകന്ദുകയഹില. ഇസന്ദുദപഞാനല സനന്നയഞാണറ്റ് ആധന്ദുനെഹികശഞാസറ്റ്സസവന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ വഹിശഞാലവന്ദുച്ചും

സന്ദുറന്നസന്ദുമഞായ സത്വന്തച്ചും പഞാരമരവ്യതഹില്നെഹിന്നന്ദുച്ചും സപദയഞാജനെച്ചും കനണതന്ദുന്നസറ്റ്.
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ദലഞാകതഹിനല ഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും ദപരന്ദുച്ചും ഉന്നസമഞായ ആതശ്രീയസഞാധനെകളചദടെദയഞാ

സവ്യഞാഗ്രതഹിനന്റെദയഞാ ആയ ഒരന്ദു സലതഹിലല ജശ്രീവഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  അവരകറ്റ് നെല മലൂലവ്യങ്ങളചനടെ

അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില് സങ്ങളചനടെ സപവരതനെമണലങ്ങളചച്ചും,  സഞാമലൂഹവ്യ-കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബ

ജശ്രീവഹിസങ്ങളചച്ചും രലൂപനപ്പെടെന്ദുതഹിനയടെന്ദുകഞാന് സപഞാരഥനെകളചച്ചും അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങളചച്ചും ഒനക

അടെങ്ങന്ദുന്ന മസഞാനെന്ദുശഞാസനെങ്ങള് ദവണച്ചും.  എന്നഞാല്  ഇതരച്ചും മസഞാനെന്ദുശഞാസനെങ്ങള്

സമലൂഹതഹിനന്റെ എലഞാവശങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഉള്നകഞാളചന്നവയന്ദുച്ചും,  വഹിശഞാലമഞായ

അടെഹിതറയഹില് ഉളവയന്ദുച്ചും,  ആസവ്യന്തഹികമഞായഹി സസവ്യദതഞാടെറ്റ് ബന്ധനപ്പെടറ്റ്

നെഹില്കന്ദുന്നവയന്ദുച്ചും ആകണച്ചും. ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും ഇനസലഞാച്ചും വളനര ഉറപ്പെഞായന്ദുച്ചും നെമന്ദുകറ്റ് സരന്ദുന്നന്ദു.

വവ്യകഹികനളന്ന നെഹിലകന്ദുള നെര്മ്മന്ദുനടെ നെഹിലനെഹില്പ്പെഹിനനെകന്ദുറഹിചചച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ ജശ്രീവഹിസങ്ങള്

സര്മ്മഹിലന്ദുള ഹജവ ബന്ധങ്ങനളകന്ദുറഹിചചച്ചും നെഞാച്ചും വഹിസറ്റ്മരഹികഞാന് പഞാടെഹില.

നെമന്ദുദകഞാദരഞാരന്ദുതരകന്ദുച്ചും,  ഒരന്ദു നെഹിശഹിസ ജശ്രീവഹിസ കഞാലയളവന്ദുണറ്റ്.  നെഞാച്ചും ഒരന്ദു സപദസവ്യക

സപദദേശതറ്റ്,  ഒരന്ദു സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞായഹി ജശ്രീവഹികന്ദുന്നന്ദു.  നെമന്ദുകറ്റ് നെര്മ്മന്ദുദടെസഞായ

ഹവകഞാരഹിക സപദസവ്യകസകളചച്ചും ചഞായറ്റ് വന്ദുകളചമന്ദുണറ്റ്. ഇനസലഞാച്ചും നെഞാമഞാരഞാനണന്നന്ദുച്ചും ഉയരന്ന

സത്വസത്വതഹിനന്റെ ദനെരകന്ദുള നെര്മ്മന്ദുനടെ സമശ്രീപനെനമന്തഞാനണന്നന്ദുനമഞാനക നെഹിശയഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഒരപലൂരവഞാതഞാവഹിനെറ്റ് മഞാസസദമ കഞാലതഹിനന്റെ സത്വഞാധശ്രീനെതഹിനെപ്പെചറച്ചും ഉയരഞാന് കഴഹിയലൂ.

അതരച്ചും ഒരന്ദു വവ്യകഹിയന്ദുച്ചും കഞാലതഹിനന്റെ ശകഹിനയ പരഹിഗ്രണഹിദകണസഞായഹിടചണറ്റ്.

കഞാരണച്ചും ഒരഞാള്കന്ദുച്ചും സഞാന് കഴഹികന്ദുന്ന ആഹഞാരതഹിനന്റെ സത്വഞാധശ്രീനെതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

ഒഴഹിഞ്ഞന്ദു നെഹില്കഞാന് കഴഹിയഞാതസന്ദു ദപഞാനലയഞാണറ്റ് കഞാലതഹിനന്റെ കഞാരവ്യവന്ദുച്ചും.  ഒരന്ദു

വവ്യകഹികറ്റ് ശഞാരശ്രീരഹികവന്ദുച്ചും മഞാനെസഹികവന്ദുമഞായ ശന്ദുദഹി ഹകവരഹികന്ദുന്നസന്ദുവനര ഈ

സത്വഞാധശ്രീനെങ്ങനള മറഹികടെകഞാനെഞാവഹില എന്നന്ദു ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസച്ചും പറയന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുദപഞാനല

നെര്മ്മന്ദുനടെ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിലന്ദുച്ചും ജശ്രീവഹിസഹശലഹിയഹിലന്ദുച്ചും സമരസസ ഹകവരഞാതഹിടെദതഞാളച്ചും

അവയറ്റ്കപ്പെചറദതകറ്റ് കടെകന്ദുക വളനര വഹിരമമഞാണറ്റ്.  ആതശ്രീയജശ്രീവഹിസനത

പഹിന്തന്ദുണകന്ദുന്ന ഒരന്ദു സച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും ഇനലങഹില് ,  ആരകന്ദുച്ചും ആ മഞാരഗ്രതഹില് മന്ദുദന്നറഞാന്

കഴഹിയഹില.  ഒരന്ദു നചടെഹി അനെന്തമഞായ ആകഞാശതഹിദലകറ്റ് വളരന്ദുന്നസന്ദുദപഞാനല,

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരമഞാകന്ദുന്ന മണഹിലഞാണറ്റ് നെഞാനമഞാനകയന്ദുച്ചും ചന്ദുവടെന്ദുറപ്പെഹിചറ്റ് ആതഞാകഞാശതഹിദലകറ്റ്

വളരന്ദുന്നസറ്റ്.

അസഹിരഹിലഞാത സസത്വനത ദസടെന്ദുന്ന ഈ സപസകഹിയയഹില് നെമന്ദുകറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരമഞാകന്ദുന്ന മണഹിനനെ പന്ദുരറ്റ്ടെഹിനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്ന കഞാരവ്യച്ചും വഹിസറ്റ്മരഹികഞാന് കഴഹിയഹില.

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും അസഹിനന്റെ വഹിശഞാലമഞായ ആതശ്രീയ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിലലൂനടെ നെര്മ്മന്ദുനടെ
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വളരചകഞാവശവ്യമഞായ ഈ മണഞാണറ്റ് നെല്കന്ദുന്നസറ്റ്.  സമദൃദമഞായ സകഹിയഞാതക

ശകഹികദളയന്ദുച്ചും സപകദൃസഹിയന്ദുനടെ ഹവവഹിധവ്യങ്ങദളയന്ദുച്ചും അസന്ദുള്നകഞാളചന്നന്ദു.

പദക്ഷേ നെഹിരഭഞാഗ്രവ്യനമന്നന്ദു പറയനട,  സങ്ങള് മഞാസസമഞാണറ്റ് സസവ്യനമന്നന്ദുച്ചും മറചളവനയലഞാച്ചും

അപകടെവന്ദുച്ചും അസസവ്യവന്ദുച്ചും ആനണന്നന്ദുമഞാണറ്റ് മറച ചഹില മസങ്ങളചനടെ നെഹിലപഞാടെറ്റ്.

മസനതകന്ദുറഹിചചള ഇര്മ്മഞാസഹിരഹി വഹിഘടെനെപരമഞായ നെഹിലപഞാടെഞാണറ്റ് യഥഞാരര സപശറ്റ്നെച്ചും.

മഞാനെവസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ ഒരന്ദു അവഹിഭഞാജവ്യഘടെകമഞായ മസവഹിശത്വഞാസമല അപകടെച്ചും.

എന്നഞാല് പഞാശഞാസവ്യ ദലഞാകതഹിനല ബഹന്ദുഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും ആളചകളചച്ചും മസനമന്നഞാല് ഈ

കന്ദുതക മനെ:സ്ഥഹിസഹിയഞാനണന്നറ്റ് പഞാദടെ വഹിശത്വസഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു നെഹിലയഹിദലകഞാണറ്റ് ഈ

ഇടെന്ദുങ്ങഹിയ ആശയച്ചും പടെരന്നന്ദുപഹിടെഹിചസറ്റ്. അസന്ദുനകഞാണന്ദുസനന്ന ഹഹിനന്ദുമസച്ചും അസഹിനന്റെ എലഞാ

ഹവവഹിദവ്യങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും കലൂടെഹി എതന്ദുദമഞാള് ഉള്നകഞാളഞാന് അവരകഞാവന്ദുന്നഹില.

പരസറ്റ്പരച്ചും ഘടെഹിപ്പെഹികന്ദുക എന്നസഞാണറ്റ് റഹിലശ്രീജഹിയന് (മസച്ചും)  അസഹിനന്റെ ശരഹിയഞായ

അരരതഹില് ഉദദ്ദേശഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  നെര്മ്മന്ദുനടെ ദേഹിവവ്യസയന്ദുനടെ പലൂരണ സപകഞാശനെവന്ദുച്ചും

അസഹിലലൂനടെ ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരവന്ദുച്ചും ദനെടെന്ദുന്നസഹിനെഞാവശവ്യമഞായ ഒതഞാശകള്

നചയലഞാണറ്റ് മസതഹിനന്റെ ദജഞാലഹി.  ഈ സപസകഹിയയഹില് നെമന്ദുകറ്റ് ചഹില സപദസവ്യക

അനെന്ദുശഞാസനെങ്ങദളയന്ദുച്ചും അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങദളയന്ദുച്ചും പഹിന്തന്ദുടെദരണഹി വരഞാച്ചും.  എലഞാ

ആഹഞാരവന്ദുച്ചും കഴഹികഞാദനെഞാ,  എലഞാ ദജഞാലഹികളചച്ചും നചയഞാദനെഞാ നെമന്ദുകഞാരകന്ദുച്ചും

കഴഹിയഞാതസന്ദുദപഞാനല, എലഞാ മസങ്ങളചച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരഞാനെന്ദുച്ചും കഴഹിയഹില. നെമന്ദുകറ്റ് ഒരന്ദു ആതശ്രീയ

കലൂടഞായറ്റ്മയന്ദുദടെദയഞാ,  ഒരന്ദു കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബതഹിനന്റെദയഞാ ഒനക ഭഞാഗ്രമഞാകഞാച്ചും.  എലഞാവദരയന്ദുച്ചും

നെര്മ്മന്ദുനടെ മഞാസഞാദവഞാ പഹിസഞാദവഞാ ആകഞാന് പറഹില.  അസന്ദുദപഞാനല നെമന്ദുകറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ

ആതശ്രീയ ജശ്രീവഹിസതഹിലന്ദുച്ചും സപദസവ്യക പഞാരമരവ്യവന്ദുച്ചും ബന്ധങ്ങളചമന്ദുണറ്റ്.

യഥഞാരരതഹില് ആതശ്രീയ ജശ്രീവഹിസതഹിനല ചഹില ബന്ധങ്ങള് കലൂടെന്ദുസല് സപധഞാനെമഞാണറ്റ്.

കഞാരണച്ചും ആതശ്രീയസ കലൂടെന്ദുസല് ഇഴദചരന്നസന്ദുച്ചും,  ആന്തരഹികവന്ദുച്ചും,  ബഞാഹവ്യസലതഹില്

സപകടെഹിപ്പെഹികഞാന് സഞാദവ്യമഞാകഞാതസന്ദുമഞാണറ്റ്.  സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ മറചപല

വശങ്ങനളദപ്പെഞാനല യഞാസന്തഹികമഞായഹിടചച്ചും വന്ദസഞാസഹില് ഉസറ്റ്പഞാദേഹിപ്പെഹിചചച്ചും സപകടെമഞാകഞാന്

കഴഹിയഹില.  പരമരയഞാ നെഹിലനെഹിന്നന്ദു വന്നസലഞാതസന്ദു നകഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദു എന്ന നെഞാമച്ചും ശരഹിയല

എന്നന്ദു ചഹിലര വഞാദേഹികന്ദുന്നന്ദു.  നെര്മ്മന്ദുനടെ ഋരഹിമഞാരന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്രഹികളചച്ചും സസവ്യദതയന്ദുച്ചും

ധരര്മ്മദതയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ് പറഞ്ഞസലഞാനസ സത്വയച്ചും ഹഹിനന്ദു എന്നന്ദു വഹിളഹിചഹിരന്ദുന്നഹില.

ഹഹനവസ ഒരന്ദു സന്ദുറന്ന പഞാരമരവ്യമഞായസന്ദു നകഞാണഞാണറ്റ് അസഹിനനെഞാരന്ദു നെഹിരവചനെച്ചും

ഇലഞാനസ ദപഞായസറ്റ്.
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ഹബബഹിള് പരമരവ്യതഹില് നചയറ്റ്സഹിടചളസന്ദുദപഞാനല സകഹിസറ്റ്സവ്യന് -  ദപഗ്രന് ,  മന്ദുസഹിച്ചും -

കഞാഫഹിര എന്നഹിങ്ങനനെ ഹഹനവസനയ മനറന്തഹിനന്റെനയങഹിലന്ദുച്ചും മറന്ദുവശതഞായഹി

നെഹിരവചഹിചഹിടഹില.  പല ഹഹിനന്ദുകളചച്ചും സങ്ങള് ഹഹിനന്ദുകളഞാനണന്നറ്റ് ദബഞാധവഞാനഞാരഞാകന്ദുന്നസറ്റ്

സനന്ന അവനര മസച്ചുംമഞാറഞാന് സശമഹികന്ദുന്ന സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചദടെദയഞാ മന്ദുസശ്രീങ്ങളചദടെദയഞാ

സപസഹിദലഞാമ പരഞാമരശങ്ങള് നകഞാണഞാണറ്റ്.  സനെഞാസനെധരര്മ്മച്ചും എന്നസഞാണറ്റ് വഹിശഞാലമഞായ

അടെഹിതറയഹിലന്ദുള ഹഹിനന്ദുപഞാരമരവ്യതഹിനെറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും ദയഞാജഹികന്ദുന്ന ദപര .  എന്നഞാല്

നെഹിരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് ഈ ദപരറ്റ് അസസ സപചഞാരമന്ദുളസല.  ധഞാരര്മ്മഹികച്ചും,  സത്വദദേശശ്രീയച്ചും എന്നശ്രീ

വഹിദശരണങ്ങള് സഹഞായകരമഞാണറ്റ്.  കഞാരണച്ചും ഹഹിനന്ദുമസച്ചും സത്വദദേശശ്രീയമഞാണറ്റ്.  അസറ്റ്

ഇവഹിടെന്ദുനത ജശ്രീവഹിസവന്ദുമഞായഹി ബന്ധമന്ദുളസന്ദുമഞാണറ്റ്.  എന്നഞാല് എനന്തഞാനക

പരഹിമഹിസഹികളചനണങഹിലന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എന്ന ദപരഞാണറ്റ് ഉപദയഞാഗ്രഹികഞാന് സസൗകരവ്യച്ചും.

അസന്ദുനകഞാണറ്റ് നെമന്ദുകറ്റ് അസഹിനനെ ശരഹിയഞായഹി നെഹിവരചഹിദച മസഹിയഞാവലൂ. ഒരന്ദുപദക്ഷേ നെര്മ്മള്

വഹിചഞാരഹികന്ദുന്നസഹിദനെകഞാദളനറ ആഴതഹില് നെര്മ്മന്ദുനടെ ഉളഹില് കടെന്നന്ദുകലൂടെഹിയഹിടചള

മന്ദുന്വഹിധഹികനള ദനെരഹിടെഞാന് ഇസഞാവശവ്യമഞാദയകഞാച്ചും.  ഇസസയന്ദുച്ചും വഹിശഞാലമഞായ ഒരന്ദു

പഞാരമരവ്യനത പറയഞാന് ഹഹിനന്ദു എന്ന ദപരഹിനനെ എന്തഹിനെറ്റ് നെഞാച്ചും എസഹിരകണച്ചും?  അസന്ദുച്ചും

എസസദയഞാ ഇടെന്ദുങ്ങഹിയ മറച പല മസങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും ദപരന്ദുകനള സത്വശ്രീകരഹികഞാന്

സയഞാറന്ദുളദപ്പെഞാള് ?

ഹബബഹിള് മസങ്ങളലഞാതവയറ്റ്നകലഞാച്ചും എസഹിനര അവര നകടഹിപ്പെടെന്ദുത മന്ദുന്വഹിധഹി

സനന്നയഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസതഹിനനെസഹിദരയന്ദുള ഈ മദനെഞാഭഞാവതഹിലന്ദുച്ചും സപസഹിഫലഹികന്ദുന്നസറ്റ്.

ഒദരനയഞാരന്ദു സസവ്യമസവന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ മഹിരണറഹി സപവരതനെവന്ദുച്ചും എന്നസഞാണറ്റ്

പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ് ശരഹിയഞായ മസനതകന്ദുറഹിചറ്റ് ഉണഞാകഹിനയടെന്ദുത ധഞാരണ.

വഹിചഹിസസനമന്നന്ദു പറയനട,  വഹിശത്വഞാസതഹിനന്റെ സഞാരവലസൗകഹികസ എന്നഞാണറ്റ്

മഹിരണറഹിമഞാരന്ദുനടെ കദയറതഹിനെന്ദുള നെവ്യഞായശ്രീകരണമഞായഹി പറയന്ദുന്നസറ്റ്!  അദസസമയച്ചും

മറചളവനര മസച്ചുംമഞാറചന്നസഹില് സല്പ്പെരരലഞാത സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുള മസങ്ങനള നവറന്ദുച്ചും

ദഗ്രഞാസസവഹിശത്വഞാസങ്ങള് എന്നന്ദു പറഞ്ഞന്ദു പന്ദുചഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.  പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ്

ബന്ദുദമസതഹിനെറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസദതകഞാള് ബഹന്ദുമഞാനെവ്യസ കഹിടഞാന് കഞാരണച്ചും അസഹിനെറ്റ്

ചരഹിസസപന്ദുരന്ദുരനെഞായ ഒരന്ദു ബന്ദുദനെന്ദുച്ചും,  ഹഹനവസദയകഞാള് ഏകസഞാനെവന്ദുച്ചും മഹിരണറഹി

രശ്രീസഹിയഹിലന്ദുളസന്ദുമഞായ ഒരന്ദു പഞാരമരവ്യവന്ദുച്ചും ഉണറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ്.  ബന്ദുദമസനത

ദവണനമങഹില് പഞാശഞാസവ്യ രശ്രീസഹിയഹിലന്ദുള ഒരന്ദു മസമഞായഹി കണകഞാകഞാച്ചും.  ഒരന്ദു സപപഞ്ച

സദൃരറ്റ്ടെഞാവഹിനന്റെ അഭഞാവച്ചും മഞാസസദമ അസഹിലന്ദുളളൂ.
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മറന്ദുവശതറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസമഞാകനട മസനതകന്ദുറഹിചചള നെര്മ്മന്ദുനടെ എലഞാ

നസറഹിദഞാരണകദളയന്ദുച്ചും ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയചന്നന്ദു.  ആ കഞാരണച്ചും നകഞാണന്ദുസനന്ന നെര്മ്മന്ദുനടെ

വശ്രീക്ഷേണങ്ങനള വഹിപന്ദുലനപ്പെടെന്ദുതഞാനെന്ദുച്ചും ആദഗ്രഞാള മസപഞാരമരവ്യനതകന്ദുറഹിചചള നെര്മ്മന്ദുനടെ

ധഞാരണകനള ബലനപ്പെടെന്ദുതഞാനെന്ദുച്ചും പറഹിയ ഇടെമഞാണഹിസറ്റ്.  പഞാശഞാസവ്യ ഏകഹദേവമസതഹില്

ഈ ആദഗ്രഞാള മസപഞാരമരവ്യതഹിനന്റെ ദശരഹിപ്പെചകള് വളനരനയഞാന്നന്ദുമഹില.  എനന്റെ

കഞാരവ്യതഹിലഞാകനട,  ആദേവ്യകഞാലനത പഞാശഞാസവ്യ വഹിജ്ഞഞാനെ മണലതഹിനല

അദനെത്വരണങ്ങള്കന്ദുച്ചും, വളനര നെഞാളനത ദയഞാഗ്ര ദവദേഞാന്ത പരഹിശശ്രീലനെങ്ങള്കന്ദുച്ചും പഹിന്നശ്രീടെറ്റ്

ആഴതഹിലന്ദുള ദവദേപഠനെതഹിനെന്ദുച്ചും ദശരമഞാണറ്റ് ഞഞാന് ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മതഹില് വന്നസറ്റ്.  ഈ

സപസകഹിയയഹില് ഹഹിനന്ദുസമലൂഹതഹിനന്റെ ഹവവഹിദവ്യമഞാരന്ന പല വശങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും ഞഞാന്

സമരകതഹില് വന്നന്ദു.  പഞാശഞാസവ്യരകറ്റ് സഞാധഞാരണ ഇടെപഴകഞാന് അവസരച്ചും കഹിടഞാത

നെഹിരവധഹി ഹഹിനന്ദു ഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാദരയന്ദുച്ചും കണന്ദുമന്ദുടഹി.  അവരന്ദുനടെ മഞാരഗ്രദേരശനെച്ചും ഈ

വഹിരയതഹിലന്ദുള പല ധഞാരണകള്കന്ദുച്ചും നസറഹിദഞാരണകള്കന്ദുച്ചും അപ്പെചറദതകറ്റ് എനന്ന

നകഞാണന്ദുദപഞായഹി.

പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഞഞാന് സപസശ്രീക്ഷേഹിചസഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ദകടറഹിഞ്ഞസഹില് നെഹിന്നന്ദുനമഞാനക വളനര

വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായ അതരച്ചും ദനെരഹിടചള അനെന്ദുഭവങ്ങളഞാണറ്റ് എനന്ന ഇന്നനത ഈ

നെഹിലയഹിദലകറ്റ് എതഹിചസറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുമസനത നവറന്ദുച്ചും അപരഹിരറ്റ്കദൃസച്ചും എന്നന്ദു

കരന്ദുസന്ദുന്നവരകറ്റ് ആ ധഞാരണ സഹിരന്ദുതഹി,  മനെന്ദുരവ്യവരഗ്രതഹിനന്റെ ആതശ്രീയ

പഞാരമരവ്യതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും നെല ഈ മഞാസദൃകയന്ദുനടെ സസൗനരവ്യച്ചും മനെസഹിലഞാകന്ദുവഞാന് എനന്റെ

ഈ അനെന്ദുഭവവഹിവരണച്ചും ഉസകന്ദുമഞാറഞാവനട എന്നന്ദു ഞഞാന് സപസവ്യഞാശഹികന്ദുന്നന്ദു.
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ആദരവൈരഷങ്ങള

എനന്റെ കന്ദുടഹികഞാലച്ചും മന്ദുസല്കന്ദു സനന്ന എന്നഹില് ഒരന്ദു ആതശ്രീയ ദചഞാദേനെ നെഹിലനെഹിന്നഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ആകഞാശതഹിനല ദമഘങ്ങനള ദനെഞാകഹി നെഹില്കന്ദുദമഞാഴഞാകനട,  വഹിദേലൂരതഹിനല

മഞ്ഞന്ദുമലൂടെഹിയ മലനെഹിരകനള കഞാണന്ദുദമഞാളഞാകനട ഈ ദലഞാകതഹിനെന്ദു പഹിന്നഹില് ഒരന്ദു

അസശ്രീസദബഞാധസലച്ചും ഉനണന്ന വസറ്റ്സന്ദുസ എനന്റെ ഹദൃദേയതഹില് എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എവഹിനടെ നെഹിന്നഞാദണഞാ ഭലൂമഹിയഹിനല ഈ നചറഹിയ

പരവ്യടെനെതഹിനെഞായഹി നെഞാച്ചും ഇറങ്ങഹി പന്ദുറനപ്പെടസറ്റ്,  അസന്ദുദപഞാനല ഇസഹിനെന്ദു ദശരച്ചും നെഞാച്ചും

എദങ്ങഞാദടകഞാദണഞാ സഹിരഹിചചദപഞാദകണസറ്റ്,  പരഹിശന്ദുദവന്ദുച്ചും അതന്ദുസകരവന്ദുമഞായ ആ

നെഹിഗ്രലൂഢസനയകന്ദുറഹിചറ്റ് എനെഹിനകദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ചഹിന്തയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

മനെന്ദുരവ്യദലഞാകച്ചും സച്ചുംഘരരങ്ങളചച്ചും യഞാസനെകളചച്ചും നെഹിറഞ്ഞ, ഹവകഞാരഹിക സച്ചുംഘടനെങ്ങളചച്ചും,

അഭഹിലഞാരങ്ങളചച്ചും, ആവശവ്യങ്ങളചച്ചും ഒനകകലൂടെഹി നകടചപഹിണഞ്ഞന്ദു കഹിടെകന്ദുന്ന ഒരന്ദു ജയഹിലറ

ദപഞാനലയഞാണറ്റ് എനെഹികറ്റ് കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.  അസഹിനെപ്പെചറച്ചും അഭയച്ചും ദസടെന്ദുന്നവനര

രണന്ദുഹകയചച്ചും നെശ്രീടഹി സത്വശ്രീകരഹികഞാനെഞായഹി ഒരന്ദുങ്ങഹി നെഹില്കന്ദുന്ന സപപഞ്ചതഹിനന്റെ

വഹിശഞാലസയന്ദുച്ചും ഞഞാന് കണന്ദു.

എന്നഞാല് ആ അസശ്രീസ സലതഹിദലകറ്റ് എങ്ങനനെ എതഹിദചരഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും, അഥവഞാ ഈ

ദലഞാകമഞാകന്ദുന്ന ദേന്ദുരഹിസ സഞാഴറ്റ്വരയഹില് നെഹിന്നറ്റ് അങ്ങനനെനയഞാരന്ദു എതഹിദചരല് സനന്ന

സഞാധവ്യമഞാദണഞാ എന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അടെഹിസ്ഥഞാനെപരമഞായ ദചഞാദേവ്യച്ചും.  ഏകഞാന്തസയന്ദുനടെ ചഹില

നെഹിമഹിരങ്ങളഹിനലങഹിലന്ദുച്ചും നെമന്ദുകറ്റ് ആ അസശ്രീസ സലതഹിനന്റെ ചഹില മഹിന്നലഞാടങ്ങള് കഞാണഞാന്

കഴഹിഞ്ഞഹിടചണഞായഹിരഹികഞാച്ചും.  എന്നഞാല് നെനര്മ്മ ചലൂഴറ്റ്ന്നന്ദു നെഹില്കന്ദുന്ന,  നെഞാച്ചും കഴഹിഞ്ഞന്ദു

കലൂദടെണന്ദുന്ന ഈ ദലഞാകതഹിനന്റെ സമസവ്യ എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും നെദര്മ്മഞാനടെഞാപ്പെമന്ദുണന്ദു സഞാനെന്ദുച്ചും.

എനന്റെ കദതഞാലഹികഞാ മസപശഞാതലതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹിനയടെന്ദുത

മസസങല്പ്പെങ്ങളചമഞായഹി അസശ്രീസ സലനതകന്ദുറഹിചചള എനന്റെയശ്രീ ഉള്വഹിളഹികനള

എനെഹിനകഞാരഹികലന്ദുച്ചും നപഞാരന്ദുതനപ്പെടെന്ദുതഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹില.  എനന്റെ മഞാസഞാപഹിസഞാകള്

അദമരഹികയന്ദുനടെ മദവ്യപടെഹിഞ്ഞഞാറന്ദു ഭഞാഗ്രതന്ദുള (വഹിസറ്റ്ദകഞാണ്സഹിന് ) ഡേയറഹി ഫഞാമന്ദുകളഹില്

വളരന്നവരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  വളനര ശകമഞായ കദതഞാലഹികഞാ സത്വഞാധശ്രീനെതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

വന്നവരന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവര .  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും എനന്റെ അര്മ്മയന്ദുനടെ സറവഞാടചകഞാര ഉറച
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മസവഹിശത്വഞാസഹികളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവര ആചഞാരഞാനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങള് പഞാലഹിചചച്ചും,  ഹകയയചച

സച്ചുംഭഞാവനെകള് നചയറ്റ്സന്ദുച്ചും ആ ദദേശനത പളഹിയന്ദുനടെ നനെടെന്ദുച്ചുംസലൂണന്ദുകളഞായഹി വരതഹിചച.

എനന്റെ അര്മ്മയന്ദുനടെ ഒരന്ദു സദഹഞാദേരനെഞാകനട നസദക അദമരഹികയഹില് സപവരതഹിചഹിരന്ദുന്ന

ഒരന്ദു മസ സപചഞാരകനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  മഹതന്ദുച്ചും വഹിശന്ദുദവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു സപവദൃതഹിയഹില്

ഏരനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്ന ഒരഞാള് എന്ന നെഹിലയഹില് അദദ്ദേഹച്ചും ഏവരന്ദുദടെയന്ദുച്ചും ആദേരവറ്റ് പഹിടെഹിചച

പറഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സഞാധഞാരണയഞായഹി കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഒരന്ദു മകന്

പന്ദുദരഞാഹഹിസനെഞാകഞാറന്ദുണറ്റ്.  എനന്റെ കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഞഞാന് ഒരന്ദു പന്ദുദരഞാഹഹിസനെഞാകന്ദുച്ചും

എന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എനന്റെ അര്മ്മയന്ദുനടെ സപസശ്രീക്ഷേ.  എനെഹികഞാകനട കന്ദുടഹികഞാലച്ചും മന്ദുസല്

സനന്ന മസപരമഞായ ഒരന്ദു ഔതന്ദുകവ്യവന്ദുച്ചും,  വഹിശത്വഞാസവന്ദുച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സഞാനെന്ദുച്ചും.  എന്നഞാല്

എനെഹിനകഞാരഹികലന്ദുച്ചും,  പളഹിദയഞാദടെഞാ അസഹിനന്റെ വഹിശത്വഞാസങ്ങദളഞാദടെഞാ നപഞാരന്ദുതനപ്പെടെഞാന്

കഴഹിഞ്ഞഹില.  ആകരരകമഞായഹി ദസഞാന്നഹിയസന്ദു ദപഞാനലസനന്ന പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും അവ

ഭശ്രീകരവന്ദുമഞായഹി എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച.

യഞാസനെയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും,  പഞാപതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും,  നസറചകളചദടെയന്ദുച്ചും ഒനകയഞായ

ഊരഞാകന്ദുടെന്ദുകന്ദുകനളകന്ദുറഹിചചള കദതഞാലഹികഞാ വഹിശത്വഞാസങ്ങള് ,  ദകഞാളഹിളകങ്ങള്

സറ്റ്പരശഹികഞാത ഒരന്ദു ദേഹിവവ്യദലഞാകനത സച്ചുംബന്ധഹിചചളസറ്റ് എന്നസഹിദനെകഞാളചപരഹി ഈ

മനെന്ദുരവ്യദലഞാകതഹിനന്റെ സനന്ന ഒരന്ദു സപസഹിബഹിച്ചുംബമഞായഹിടഞാണറ്റ് എനെഹികന്ദു കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.

യന്ദുദഞാനെന്തരച്ചും സഗ്രഞാമശ്രീണ പശഞാതലതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും പടണങ്ങളഹിദലകറ്റ്

കന്ദുടെഹിദയറഹിയവരന്ദുനടെ ആദേവ്യ സലമന്ദുറയഹില് നപടവരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എനന്റെ മഞാസഞാപഹിസഞാകള് .

അകഞാലതറ്റ് കദതഞാലഹികഞാസഭ എലഞാ സരതഹിലന്ദുമന്ദുള ഗ്രരഭനെഹിയസന്തണങ്ങള്കന്ദുച്ചും

എസഹിരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുകഞാരണച്ചും മസവഹിശത്വഞാസഹികളഞായ എനന്റെ മഞാസഞാപഹിസഞാകള്കന്ദുച്ചും

അവരന്ദുനടെ അചനെര്മ്മമഞാനരദപ്പെഞാനല നെഹിരവധഹി കന്ദുടഹികള്കറ്റ് ജനച്ചും നകഞാടെന്ദുദകണഹിവന്നന്ദു.

സഗ്രഞാമതഹിലഞാനണങഹില് കലൂടെന്ദുസല് കന്ദുടഹികനളന്നഞാല് ,  വയലഹില് പണഹികറ്റ് സഹഞായഹികഞാന്

കലൂടെന്ദുസല് സഹഞായഹികള് എന്നന്ദു കരന്ദുസഞാച്ചും. എന്നഞാല് ദപഞാറഞാനെഞായഹി കലൂടെന്ദുസല് വയറന്ദുകളചച്ചും,

വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസതഹിനെറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് നചലവന്ദുച്ചും എന്നസഞാണറ്റ് പടണതഹില് അസഹിനെരരച്ചും.

രണന്ദു വരരച്ചും കലൂടെന്ദുദമഞാള് ഒരന്ദു കന്ദുടഹിനയന്ന കണകഹിനെറ്റ് മന്ദുപ്പെതഹിയഞ്ചറ്റ്

വയസഞായദപ്പെഞാദഴകന്ദുച്ചും എനന്റെ അര്മ്മ പതന്ദു കന്ദുടഹികളചനടെ മഞാസഞാവഞായഹികഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അവരകറ്റ് ഇരന്ദുപതഹിനയഞാന്നറ്റ് വയസചളദപ്പെഞാള് ജനെഹിച രണഞാമനത കന്ദുടഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

ഞഞാന് .  എനെഹികറ്റ് ഒരന്ദു ദജവ്യരറ്റ്ഠനെന്ദുച്ചും ഏഴന്ദു അനെന്ദുജതഹിമഞാരന്ദുച്ചും,  ഒരന്ദു അനെന്ദുജനെന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സത്വഭഞാവഹികമഞായന്ദുച്ചും കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബതഹിനന്റെ ഈ വലഹിപ്പെച്ചും ഞങ്ങനള സഞാമതഹിക

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി
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നഞരന്ദുകതഹിദലകറ്റ് സളഹിവഹിടച.  ഈ പളഹി വഹിദധയസത്വതഹിനന്റെ ആദേവ്യനത ഇരകള്

എനന്റെ അചനെര്മ്മമഞാരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  വഞാരഞാന്തവ്യങ്ങളഹില് അര്മ്മയന്ദുനടെ സറവഞാടചവശ്രീടഹിദലകറ്റ്

ഞങ്ങള് നെടെതഹിയഹിരന്ദുന്ന സനരശനെങ്ങളഞാണറ്റ് അകഞാലനതകന്ദുറഹിചചള ഓരര്മ്മകളഹില്

ഏറവന്ദുച്ചും സങ്ങഹിനെഹില്കന്ദുന്ന അനെന്ദുഭവച്ചും.  ഒരന്ദു സപഞാചശ്രീനെ യലൂദറഞാപവ്യന്ദദേശച്ചും

ദപഞാനലയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസദപ്പെഞാള് .  അര്മ്മലൂര്മ്മകറ്റ് വലഹിയ ഒരന്ദു വശ്രീടെന്ദുച്ചും,  പതഞായപ്പെചരയന്ദുച്ചും

പശന്ദുകളചച്ചും വഹിശഞാലമഞായ ദമചഹില്സ്ഥലവന്ദുച്ചും ഒനകയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നകദങമമഞായ

അതഞാഴങ്ങളചച്ചും,  ഒഴഹിവന്ദുകഞാല കലൂടെഹിദചരലന്ദുകളചച്ചും,  പല സലമന്ദുറകളചച്ചും ഒതന്ദുദചരന്ന

കലൂടഞായറ്റ്മകളചച്ചും ഒനക അവഹിടെന്ദുനത പസഹിവന്ദുകളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഞങ്ങളചനടെ ജശ്രീവഹിസങ്ങള് എലഞാച്ചും ഈ കദതഞാലഹികഞാ മസപശഞാതലതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

ദേലൂദരകറ്റ് മഞാറഹി ദപഞാനയങഹിലന്ദുച്ചും,  എനന്റെ ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ അടെഹിതറ ഇസഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

നെഹിഴല്ദപഞാനല മങ്ങഹിയ ആ ഓരര്മ്മകളചനടെ പശഞാതലതഹിലഞാണറ്റ് ഞഞാന് വളരന്നസറ്റ്.

ഒരകു കഡതഫ്രാലദികനഫ്രായെദിരകുന   ആദര വൈരഷങ്ങള

ഞഞാന് ജനെഹിചസറ്റ് 1950  ലഞാണറ്റ്.  അഞ്ചഞാച്ചും കഞാസച വനര അഥവഞാ എനെഹികറ്റ് പതന്ദു

വയസഞാവന്ദുന്നസറ്റ് വനര ഞഞാന് ഒരന്ദു കദതഞാലഹികഞാ സറ്റ്കലൂളഹിലഞാണറ്റ് പഠഹിചസറ്റ്.  ഞഞാന്

എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും അനെന്ദുസരണയന്ദുച്ചും അചടെകവന്ദുമന്ദുള,  സപഞാരഥനെയഹിലന്ദുച്ചും ചടെങ്ങന്ദുകളഹിലന്ദുച്ചും

കദൃസവ്യമഞായഹി പനങടെന്ദുകന്ദുന്ന ഒരന്ദു നെല കന്ദുടഹിയഞായഹിരഹികഞാന് സശമഹിചച.  എന്നഞാല് എനെഹികറ്റ്

സത്വഞാഭഞാവഹികമഞായന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന എനന്റെ ലജഞാശശ്രീലച്ചും മറചളവരന്ദുനടെ മന്ദുന്നഹില് വരന്ദുന്നസഹില്

നെഹിന്നന്ദുച്ചും എനന്ന സടെഞ്ഞന്ദു.  എന്നഹില് കദതഞാലഹികഞാ വഹിശത്വഞാസതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞായ

കന്ദുറദബഞാധച്ചും വളനര ശകമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസറ്റ് എനന്റെ ഭകഹിനയ ഇലഞാസഞാകഹി.  നചറന്ദുസന്ദുച്ചും

വലന്ദുസന്ദുമഞായ വഹിവഹിധ പഞാപങ്ങനളപ്പെറഹി ഞങ്ങള് ഉദേറ്റ്ദബഞാധഹിപ്പെഹികനപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ലഘന്ദുപഞാപങ്ങള്കറ്റ് ശന്ദുദശ്രീകരണദകസനങ്ങളഹില് വചചള പശ്രീഡേനെങ്ങളഞാണറ്റ് ശഹിക്ഷേ. പദക്ഷേ

ആ പശ്രീഡേനെങ്ങള് എസസസനന്ന കടെന്ദുതസഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും അവയറ്റ്കറ്റ് ഒരവസഞാനെമന്ദുണഞാവന്ദുച്ചും.

എന്നഞാല് ഗ്രന്ദുരന്ദുസരമഞായ പഞാപങ്ങള് നെര്മ്മനള ഒരഹിയറ്റ്കലന്ദുച്ചും ദമഞാചനെമഹിലഞാത

നെഹിസവ്യനെരകതഹിദലകഞാണറ്റ് നെയഹികന്ദുക.  ഒരന്ദുവനന്റെ മഞാസഞാപഹിസഞാകദളദയഞാ

അദവ്യഞാപകദരദയഞാ ധഹികരഹികന്ദുന്നനസഞാനകയഞാണറ്റ് ലഘന്ദുപഞാപങ്ങളചനടെ കലൂടതഹില്

വരന്ദുക.

ഗ്രന്ദുരന്ദുസര പഞാപങ്ങള് സശ്രീരതന്ദുച്ചും ദവനറഞാരന്ദു വഹിരയമഞാണറ്റ്. അവയഹില് നപട ചഹില പഞാപങ്ങള്

ശരഹികന്ദുള കന്ദുറകദൃസവ്യങ്ങള് സനന്നയഞാണറ്റ്.  നകഞാള,  നകഞാല സന്ദുടെങ്ങഹി സഹജശ്രീവഹികദളഞാടെറ്റ്
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കഞാണഹിദകണ കരന്ദുണദയഞാ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരദമഞാ ഒനക ലച്ചുംഘഹികന്ദുന്നവയഞാണറ്റ് അവയഹില്

ചഹിലസറ്റ്.  എന്നഞാല് പളഹിയന്ദുനടെ നെഹിരദദേശങ്ങള് അവഗ്രണഹികന്ദുക,  ഞഞായറഞാഴറ്റ്ച കന്ദുരബഞാനെ

മന്ദുടെകന്ദുക,  കന്ദുമസഞാരച്ചും മന്ദുടെകന്ദുക സന്ദുടെങ്ങഹിയവയന്ദുച്ചും ഗ്രന്ദുരന്ദുസര പഞാപങ്ങളചനടെ കലൂടതഹില്

വരന്ദുന്നന്ദു.  ഇസഹില് ആദേവ്യച്ചും പറഞ്ഞ കഞാരവ്യങ്ങള് വചറ്റ് ഞഞാനനെഞാരഹികലന്ദുച്ചും നെരകതഹില്

ദപഞാദകണസഹില.  എന്നഞാല് രണഞാമസന്ദു പറഞ്ഞ കഞാരവ്യങ്ങള് വചറ്റ്,  പളഹിദയഞാടെന്ദുള എനന്റെ

വഹിദധയസത്വതഹില് കന്ദുറചച അലച്ചുംഭഞാവച്ചും വന്നന്ദുദപഞായഹിടചണറ്റ്.  അസന്ദുനകഞാണന്ദു ഞഞാന്

സശ്രീരചയഞായഹിടചച്ചും നെഹിസവ്യനെരകതഹില് ദപഞാകഞാന് വഹിധഹികനപ്പെടവനെഞാണറ്റ്.

കന്ദുടഹികള് ,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ദലഞാല മനെസറ്റ്കരഞായവര ഇതരച്ചും ശഹിക്ഷേകനള വളനര

ഗ്രസൗരവമഞായഹി എടെന്ദുകന്ദുച്ചും.  പഹില്കഞാലതറ്റ് സഹിരഹിഞ്ഞന്ദുദനെഞാകഹി നെമന്ദുകവയന്ദുനടെ ദനെനര

ചഹിരഹികഞാച്ചും. ഒരന്ദു നചടെഹികറ്റ് ചന്ദുറചച്ചും സശ്രീരകന്ദുന്ന ദവലഹിദപഞാനല, കന്ദുടഹികനള പരഹിശശ്രീലഹിപ്പെഹികഞാന്

ഉണഞാകഹിയ ഒരന്ദു സച്ചുംവഹിധഞാനെച്ചും.  എന്നഞാല് ഇതരച്ചും കഞാരവ്യങ്ങള് ഇളച്ചും

മനെസചകളഹിലന്ദുണഞാകന്ദുന്ന മന്ദുസദേകനള നെഹിസഞാരങ്ങളഞാകഹി സളഹികളയഞാനെഞാവഹില.  ഒരന്ദു

ദലഞാലഹദൃദേയനെഞായ ഞഞാന് ഒരന്ദു പദക്ഷേ ഇനസലഞാച്ചും സശ്രീരതന്ദുച്ചും വഹിശത്വസഹിചഹിരഹികഞാച്ചും, കഞാരണച്ചും

എനന്ന സച്ചുംബന്ധഹിചഹിടെദതഞാളച്ചും ഈ നവളഹിപഞാടെന്ദുകള് വന്നഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഹദേവതഹില്

നെഹിന്നന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ പളഹിയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ആണദലഞാ ?

കന്ദുമസഞാരതഹിനെറ്റ് ദപഞാകന്ദുന്നസഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എനന്റെ മനറഞാരന്ദു ഭയച്ചും.  എനന്റെ പഞാപങ്ങനള

അചദനെഞാടെറ്റ് ഏറചപറയഞാന് ഞഞാന് മടെഹിചച.  കഞാരണച്ചും അവനയലഞാച്ചും

യഥഞാരഥതഹിലന്ദുളസഹിദനെകഞാള് കലൂടെന്ദുസല് വലഹിയ പഞാപങ്ങളഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന് വഹിശത്വസഹിചച.

ഒരന്ദു പദക്ഷേ ഞഞാനെഞാണറ്റ് മസചടങ്ങനള ലച്ചുംഘഹികന്ദുന്ന ഒദരനയഞാരന്ദു കന്ദുടഹി അനലങഹില്

ഞഞാനെഞാണറ്റ് അതരകഞാരഹില് ഏറവന്ദുച്ചും ദമഞാശനപ്പെടവന് എന്നന്ദു ദപഞാലന്ദുച്ചും ഞഞാന് സത്വയച്ചും

കരന്ദുസഹി.  എന്നഞാല് ഞഞാനെഞാണറ്റ് എനന്റെ സദഹഞാദേരങ്ങളചള്നപ്പെനടെയന്ദുള മററ്റ് പല

കന്ദുടഹികനളകഞാളചച്ചും അചടെകമന്ദുള മസവഹിശത്വഞാസഹി എന്നകഞാരവ്യച്ചും എന്തന്ദുനകഞാദണഞാ ഞഞാന്

സശദഹിചഹില. നെര്മ്മനള പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന കനെവ്യഞാസറ്റ്സസശ്രീകനള ദദേരവ്യച്ചും പഹിടെഹിപ്പെഹികന്ദുക സന്ദുടെങ്ങഹിയ ചഹില

കന്ദുടഹികന്ദുറന്ദുമന്ദുകള് ഞഞാനെന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിടചണറ്റ്.  അവനയലഞാച്ചും ചഹിലദപ്പെഞാള് ഗ്രന്ദുരന്ദുസരമഞായ

പഞാപങ്ങളചനടെ കലൂടതഹിലന്ദുളവയഞാദയകഞാച്ചും എന്ന ചഹിന്ത എന്നഹില് ദവരന്ദുറചച.  ഞഞാന്

കന്ദുമസഞാരങ്ങളഹില് എനന്റെ എലഞാപഞാപങ്ങളചച്ചും ഏറചപറയഞാസഞായഹി എന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

ഇസഹിനന്റെനയഞാനക ഫലച്ചും.  അസറ്റ് എനന്റെയന്ദുളഹിനല കന്ദുറദബഞാധച്ചും കലൂടെന്ദുസല് ദവരന്ദുറകഞാന്

കഞാരണമഞായഹി.  കഞാലച്ചും നചലചദന്തഞാറന്ദുച്ചും എനന്റെ പഞാപങ്ങളചച്ചും കലൂടെന്ദുസല് ദമഞാശനപ്പെടറ്റ്

വരന്ദുന്നസഞായഹി എനെഹികറ്റ് ദസഞാന്നഹി.  യഥഞാരഥതഹില് എനന്റെ ദസഞാല്വഹിയന്ദുനടെ കഞാരണച്ചും,
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ഞഞാന് ആ മസനെഹിയമങ്ങള്കറ്റ് അമഹിസസപഞാധഞാനെവ്യച്ചും നകഞാടെന്ദുതസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നസറ്റ്

വവ്യകമഞാണറ്റ്.

എനന്റെ എളഹിയ പഞാപങ്ങള്കന്ദുള പരഹിഹഞാരമഞായഹി സപദസവ്യക സപഞാരഥനെകള് നെടെതഹിയസറ്റ്

ഞഞാദനെഞാരകന്ദുന്നന്ദു.  അന്നറ്റ് അവനയലഞാച്ചും വലഹിയ ആതശ്രീയ പരഞാജയങ്ങളഞായഹിടഞാണറ്റ്

ദസഞാന്നഹിയഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  ഈ സപഞാരഥനെകനള ആതശന്ദുദശ്രീകരണച്ചും എന്നഞാണറ്റ് വഹിളഹിചഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.

അസറ്റ് മരണദശരച്ചും നെമന്ദുകഞായഹി ഒരന്ദുകഹിയഹിരഹികന്ദുന്ന കഠഹിനെ ശഹിക്ഷേകളഹില് നെഹിന്നറ്റ് നെനര്മ്മ

രക്ഷേഹികന്ദുനമന്നഞാണറ്റ് വഹിശത്വഞാസച്ചും.  ഇസഹിലന്ദുള ഓദരഞാ സപഞാരഥനെയറ്റ്കന്ദുച്ചും 'ഇരന്ദുനെലൂറന്ദു

ദേഹിവസനത പശ്രീഠനെതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും രക്ഷേ'  എന്നഹിങ്ങനനെ പറയന്ദുച്ചും.  ഇസഹിനന്റെ ഉരന്ദുവഹിടെല്

ഒരഞാളഹിനന്റെ മരണദശരമന്ദുള ശഹിക്ഷേയഹില് അസസയന്ദുച്ചും ദേഹിവസനത പശ്രീഠനെച്ചും

കന്ദുറചചനകഞാടെന്ദുകന്ദുച്ചും എന്നഞാണറ്റ് അസഹിനെരഥച്ചും.

ഇവഹിനടെ എനന്റെ സപശറ്റ്നെച്ചും എനന്റെ പഞാപങ്ങള് എസസ ദേഹിവസനത പശ്രീഡേനെമഞാണറ്റ് എനെഹികഞായഹി

ദനെടെഹിതന്നസറ്റ് എനന്നനെഹികറ്റ് കണകഞാകഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നഹില എന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരന്ദു

അചനന്റെ മന്ദുമഹില് നചന്നന്ദുനെഹിന്നറ്റ് ഏറചപറയഞാനസ സനന്ന എനന്റെ ലജഞാകരമഞായ

ലഘന്ദുപഞാപങ്ങള് നപഞാറന്ദുതന്ദുകഹിടചച്ചും എന്ന ഉറപ്പെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഈ സപഞാരഥനെകളചനടെ

ഒരഞാശത്വഞാസച്ചും .  എന്നഞാല് എനന്റെ ഗ്രന്ദുരന്ദുസരപഞാപങ്ങനള നെഹിവരതഹികഞാന് ഇസറ്റ്

പരവ്യഞാപറ്റ്സമനലന്നന്ദുള ചഹിന്ത എനന്ന വഹിവശനെന്ദുച്ചും ഉസറ്റ്കണറ്റ്ഠഞാകന്ദുലനെന്ദുമഞാകഹി.  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഈ

സപദസവ്യക സപഞാരഥനെകളചനടെ ഏരപ്പെഞാടെറ്റ് പളഹി നെഹിരതലഞാകഹി.  ശഹിക്ഷേ കന്ദുറകഞാനെന്ദുള ഒരന്ദു

വഴഹിയഞായഹി ഇസഞാരകന്ദുച്ചും നെഹിരദദ്ദേശഹികഞാനസയന്ദുമഞായഹി.

ഹദേവതഹിനന്റെ നെഹിയമച്ചുംമഞാറഹിയ ഇകഞാരവ്യച്ചും പളഹികഞാര അദദ്ദേഹനത അറഹിയഹിദചഞാ

എനന്നനെഹികറ്റ് സച്ചുംശയമന്ദുണറ്റ്.  എന്നഞാല് ആ സച്ചുംശയച്ചും വന്നസറ്റ് ഞഞാന് പളഹി വഹിടഹിടറ്റ് വളനര

നെഞാള് കഴഹിഞ്ഞഞാണറ്റ്.  കന്ദുടഹികഞാലതഹിനന്റെസഞായ കളഹികളചച്ചും സറ്റ്കലൂളഹിനല

കഞായഹികവഹിദനെഞാദേങ്ങളചച്ചും,  വളരചയന്ദുനടെ ഘടതഹിലന്ദുണഞാവന്ദുന്ന  നപഞാസന്ദുവഞായ

സദന്തഞാരങ്ങളചച്ചും പഹിരഹിമന്ദുറന്ദുകങ്ങളചച്ചും ഒനക എനെഹികന്ദുമന്ദുണഞായഹി.  എന്നഞാല്

കദതഞാലഹികഞാമസച്ചും അസഹിനന്റെ വഹിചഹിസസമഞായ ചടങ്ങളചച്ചും,  ഭശ്രീരണഹികളചച്ചും,  ആവശവ്യങ്ങളചച്ചും

ഒനകയഞായഹി ബഞാലവ്യതഹിനന്റെ നെഹിരറ്റ്കളങസനയ നെശഹിപ്പെഹിചചനകഞാണറ്റ് എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

കലൂനടെതനന്നയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദലഞാകനമങ്ങന്ദുമന്ദുള അദനെകച്ചും കന്ദുടഹികളചനടെ കഞാരവ്യതഹില്

അവര ഇസന്ദുസനന്ന നചയറ്റ്സഹിടചണറ്റ് എന്നസഹിനെറ്റ് സച്ചുംശയമഹില.  ആ കന്ദുടഹികളഞാകനട നെല

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളഞായഹിതശ്രീരഞാന് ദവണഹി മന്ദുസഹിരന്നവനരന്ന നെഹിലയഹില് സങ്ങളചനടെ

കന്ദുടഹികദളഞാടെന്ദുച്ചും ഇനസഞാനക സനന്ന നചയറ്റ്സന്ദു കലൂടചന്നന്ദു.
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എനെഹികന്ദുണഞായ മനറഞാരന്ദു സച്ചുംശയച്ചും ദയശന്ദുവഹില് വഹിശത്വസഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും പളഹി മഞാരഗ്രതഹില്

ചരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നവരകറ്റ് സത്വരഗ്രച്ചും ഉറപ്പെഞാനണങഹില് ,  പഹിനന്നനയന്തഹിനെറ്റ് നെഞാച്ചും

അസഹിനെന്ദുപരഹി മനറനന്തങഹിലന്ദുച്ചും സപയത്നങ്ങള് നചയണച്ചും എന്നസഞാണറ്റ്.  പഹിനന്നനയന്തഹിനെറ്റ്

മനെന്ദുരവ്യന് പരമഭകഹിയഹിദലകന്ദുച്ചും,  മറച മഹദേറ്റ്കരര്മ്മങ്ങളഹിദലകന്ദുച്ചും സഹിരഹിയണച്ചും?  അസഹിനെന്ദു

കനെവ്യഞാസറ്റ്സസശ്രീകള് രണന്ദു കഞാരവ്യങ്ങള് എദന്നഞാടെന്ദു പറഞ്ഞന്ദു. ഒന്നറ്റ് നെരകതഹിനെന്ദു പന്ദുറതന്ദുവചറ്റ്

നചറഹിയ പഞാപങ്ങള്കന്ദുദപഞാലന്ദുച്ചും കഹിടചന്ന കടെന്ദുത ശഹിക്ഷേകനളപ്പെറഹി .  രണറ്റ് സത്വരഗ്രതഹില്

സപദസവ്യക നെന്മകളചളവരകറ്റ് കഹിടചന്ന വലഹിയ വശ്രീടെന്ദുകദളയന്ദുച്ചും, മഹഞാതഞാകള്കന്ദു കഹിടചന്ന

വലഹിയ മഞാളഹികകദളയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ്.  സത്വരഗ്രതഹിനല വശ്രീടെഹിനനെപ്പെറഹിനയഞാനക വലഹിയ ധഞാരണ

കഹിടഞാനസ, എനെഹികഹിനസലഞാച്ചും വളനര സച്ചുംശയഞാസറ്റ്പദേമഞായഹി ദസഞാന്നഹി.

സത്വരഗ്രതഹിനല നെഹിസവ്യവഞാസച്ചും,  അസറ്റ് ഭലൂമഹിയഹിനല ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ മഹസത്വനപ്പെടെന്ദുതഹിയ ഒരന്ദു

പകരപ്പെഞായഹി ദസഞാന്നന്ദുന്നന്ദുനണങഹിലന്ദുച്ചും അസഹിനെഞായഹി നെഞാനമന്തഞാണറ്റ് നചദയണസറ്റ്?  ഞഞാന്

നപഞാസന്ദുദവ കഞാരവ്യങ്ങള് കണചമടെചറ്റ് വഹിശത്വസഹികഞാനസ വശ്രീണന്ദുവഹിചഞാരച്ചും നചയചന്ന

ശശ്രീലകഞാരനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഓദരഞാന്നന്ദുച്ചും എന്തന്ദുനകഞാണങ്ങനനെ,  അസഹിനന്റെ യഥഞാരര

നപഞാരന്ദുനളന്തഞാണറ്റ് എനന്നഞാനക ഞഞാന് ചഹികഞ്ഞന്ദു ദനെഞാകഞാറന്ദുണറ്റ്.  ഒരന്ദു

കന്ദുടഹിയഞായഹിരഹികന്ദുദമഞാള് സനന്ന ഞഞാന് മസനതകന്ദുറഹിചചച്ചും ചഹിന്തഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.

സഞാമസഹിയഞാനസ എനെഹിനകഞാരന്ദു സഹിരഹിചറഹിവന്ദുണഞായഹി.  എസസനയഞാനക അസത്വഞാഭഞാവഹികമഞായഹി

ദസഞാന്നഹിയഞാലന്ദുച്ചും മസപരമഞായ കഞാരവ്യങ്ങള് നെഹിശബറ്റ്ദേമഞായഹി അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികലഞാണറ്റ്

നെര്മ്മന്ദുനടെനയഞാനക കരതവവ്യച്ചും എന്നഞാണറ്റ് വയറ്റ്പ്പെറ്റ്.  നെര്മ്മന്ദുനടെനയഞാനക മഞാനെന്ദുരഹികമഞായ

ആവശവ്യങ്ങള്കന്ദുച്ചും,  അനെഞാചഞാരങ്ങള്കന്ദുച്ചും ഒനകയന്ദുള ഒരന്ദു മറയഞാണറ്റ് അതരച്ചും

വഹിശത്വഞാസച്ചും. എന്നഞാല് അസഞാധവ്യമഞായഹി സനന്ന എനെഹികന്ദു ദസഞാന്നഹിയ ദയശന്ദുവഹിനന്റെ അതന്ദുസ

കദൃസവ്യങ്ങള് സന്ദുടെങ്ങഹിയ എന്തഹിനലങഹിലന്ദുനമഞാനകയന്ദുള വഹിശത്വഞാസതഹിനന്റെ ദപരഹില് ,  എനന്റെ

ചഹിന്തകനള സളചഹിടെഞാന് എനെഹികന്ദു കഴഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  കന്ദുരബഞാനെകളഹില് ഞങ്ങള്

പസഹിവഞായഹി കണഹിരന്ദുന്ന ദയശന്ദുവഹിനന്റെ സകലൂശഹിസരലൂപച്ചും ഭയങരവന്ദുച്ചും  ദേന്ദുനഃഖകരവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അസഹിദലകന്ദു ദനെഞാകഞാന് ആരന്ദുച്ചും ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  ദപഞാരഞാതസഹിനെറ്റ്,  നെഞാനമലഞാച്ചും

കലൂടെഹിയഞാണറ്റ് ദയശന്ദുവഹിനനെ നകഞാന്നനസന്നന്ദുച്ചും കലൂടെഹി അസറ്റ് നെദര്മ്മഞാടെന്ദു പറയന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

ഹദേവതഹിനന്റെ കണഹില് ഏറവന്ദുച്ചും ഭയങരമഞായ നെര്മ്മന്ദുനടെ പഞാപങ്ങള് മന്ദുഖഞാന്തരച്ചും

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ പന്ദുസസനന്റെ മരണതഹിനെറ്റ് നെഞാനമലഞാവരന്ദുച്ചും ഉതരവഞാദേഹികളഞായഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

എന്നഞാല് എനെഹികറ്റ് ദയശന്ദുവഹിനനെ അറഹിയന്ദുകയഹില. എനന്റെ സപവരതഹികള് എങ്ങനനെയഞാണറ്റ്

എനെഹികറഹിയഞാത,  രണഞായഹിരച്ചും വരരങ്ങള്കന്ദു മന്ദുമറ്റ് ജശ്രീവഹിചഹിരന്ദുന്ന ദയശന്ദുവഹിനനെ
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ബഞാധഹികന്ദുക എനന്നനെഹികറ്റ് ഒടചച്ചും മനെസഹിലഞായഹില.  വഞാസറ്റ്സവതഹില് സത്വയച്ചും രക്ഷേഹികഞാന്

കഴഹിയഞാത നെനര്മ്മനയഞാനക രക്ഷേഹികഞാന് ദവണഹി ബലഹികഴഹികനപ്പെട ഒരന്ദു രക്ഷേകനന്റെ

ചഹിസസച്ചും ഒരഹികലന്ദുച്ചും എനെഹികന്ദുള്നകഞാളഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹില.  സഞാമസഹിയഞാനസ

നെമന്ദുനകലഞാവരകന്ദുച്ചും നെര്മ്മന്ദുദടെസഞായ വശ്രീഴറ്റ്ചകളചനണന്നറ്റ് ഞഞാന് സഹിരഹിചറഹിയഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.

ഞങ്ങനള പഠഹിപ്പെഹിചഹിരന്ദുന്ന,  ശഞാന്തസത്വഭഞാവവന്ദുച്ചും ക്ഷേമയന്ദുച്ചും ഹകവഹിടെന്ദുന്ന കനെവ്യഞാസറ്റ്സസശ്രീകളചച്ചും

അസഹിനെറ്റ് അപവഞാദേമഞായഹിരന്ദുന്നഹില. അദപ്പെഞാള് ഈ വഹിശത്വഞാസ സച്ചുംഹഹിസകള് ഹദേവനെഹിദയഞാഗ്രച്ചും

എന്നന്ദു പറയന്ദുന്നസഹില് എന്തരഥച്ചും?

മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിനയ രക്ഷേഹികഞാന് ദവണഹി സത്വന്തച്ചും പന്ദുസസനനെ ബലഹിനകഞാടെന്ദുദകണഹി വന്ന

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചനടെ ഹദേവച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ മനെസചകളഹില് ഒരന്ദു അവവ്യകസയന്ദുച്ചും ഭശ്രീസഹിയന്ദുമഞാണറ്റ്

ഉളവഞാകഹിയസറ്റ്.  ഈ വഹിചഹിസസ ഹദേവമഞാണറ്റ് നചകന്ദുതഞാദനെയന്ദുച്ചും സദൃരറ്റ്ടെഹിചസറ്റ്.  സശ്രീചയഞായന്ദുച്ചും

ഞങ്ങള്നകലഞാച്ചും നചകന്ദുതഞാദനെയന്ദുച്ചും അവനന്റെ പരഹിവഞാരങ്ങദളയന്ദുച്ചും വളനര

ഭയമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും രഞാസസഹിയഹിലന്ദുച്ചും ഹഞാദലഞാവശ്രീന് ദേഹിവസതഹിലന്ദുച്ചും.  ഈ വഹിചഹിസസ

ഹദേവച്ചും വളനര അകനലയഹിരഹികന്ദുന്നവനെന്ദുച്ചും അസപഞാപവ്യനെന്ദുച്ചും എന്നഞാല് സനന്റെ സദൃരറ്റ്ടെഹികളഹില്

നെഹിന്നന്ദുച്ചും വളനരകലൂടെന്ദുസല് ആവശവ്യനപ്പെടെന്ദുന്നവനെന്ദുച്ചും ആയഹി കഞാണനപ്പെടച.

ഹദേവതഹിനെറ്റ് സനന്റെ ഒദരനയഞാരന്ദു പന്ദുസസന് നകഞാലനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ് അനെന്ദുവദേഹിദകണഹി വന്നന്ദു.

സരവജ്ഞനെഞായ ഹദേവതഹിനെറ്റ് സത്വന്തച്ചും സദൃരറ്റ്ടെഹിനയ ഇസഹിദനെകഞാള് നെല രശ്രീസഹിയഹില്

പഞാലഹികഞാന് കഴഹിയഹിദല,  പളഹിനയ കലൂടെന്ദുസല് നെന്നഞായഹി സഹഞായഹികഞാന് കഴഹിയഹിദല

എനന്നഞാനകയന്ദുള സച്ചുംശയങ്ങള് സത്വഞാഭഞാവഹികമഞാണറ്റ്.  സര്മ്മഞാനെങ്ങളചച്ചും ശഹിക്ഷേകളചച്ചും

നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്ന വവ്യകഹിസത്വവല്കരഹികനപ്പെട ഒരന്ദു ഹദേവച്ചും എന്നസറ്റ് ഒരസശ്രീസ സങല്പ്പെച്ചും

എന്നസഹിദനെകഞാള് ,  ഒരന്ദു ഏകഞാധഹിപസഹിനയപ്പെറഹിയന്ദുള യന്ദുകഹിരഹഹിസമഞായ ആശയമഞായഹി

കഞാണനപ്പെടച. ഇനസഞാനകയഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും, മസച്ചും നെഹിഗ്രലൂഡേമഞായ പരദലഞാകവന്ദുമഞായന്ദുള ബന്ധച്ചും

സ്ഥഞാപഹികഞാന് ചഹില ഉപഞാധഹികള് നെമന്ദുകറ്റ് സരന്ദുന്നന്ദു, അഥവഞാ ഞഞാന് അങ്ങനനെ വഹിശത്വസഹിചച.

മഞ്ഞന്ദുനപഞാഴഹിയന്ദുന്ന സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസറ്റ് രഞാവന്ദുകളഹിലന്ദുച്ചും,  ദേഹിവവ്യശഹിശന്ദുവഹിനന്റെ ജനെനെതഹിലന്ദുച്ചും ഒനക

എനന്റെ മനെസഹിദനെയന്ദുച്ചും ഹദൃദേയദതയന്ദുച്ചും ആകരരഹിചഹിരന്ദുന്ന എദന്തഞാ ഒനക ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

എനന്റെ വഹിശത്വഞാസങ്ങള്കറ്റ് ഇളകമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എങഹിലന്ദുച്ചും നമചനപ്പെട അനെന്ദുഭവങ്ങള്

അസഹില്നെഹിന്നന്ദു വരന്ദുച്ചും എന്ന സപസശ്രീക്ഷേദയഞാനടെ ഞഞാനെവയഹില് പഹിടെഹിചറ്റ് മന്ദുദന്നഞാടറ്റ് ദപഞായഹി.

നസപഞാനടെസന്റെറ്റ്  വഹിശത്വഞാസഹികനള ആദേവ്യമഞായഹി കണന്ദുമന്ദുടഹിയസറ്റ് ഞഞാദനെഞാരകന്ദുന്നന്ദു.  അന്നഞാണറ്റ്

നെര്മ്മന്ദുനടെ അടെന്ദുതന്ദുള കന്ദുദറദപ്പെര അപകടെകരമഞായ മനറഞാരന്ദു പഞാസ പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നസറ്റ് ഞഞാന്

സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞസറ്റ്.  ദസപഞാനടെസന്റെചകള് വഴഹിപഹിഴപ്പെഹികനപ്പെട ഹസകസറ്റ്സവരഞാനണന്നന്ദുച്ചും
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അവനരഞാനക നെരകതഹിദലകഞാണറ്റ് ദപഞാകന്ദുന്നനസന്നന്ദുമഞാണറ്റ് പളഹിയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഞങ്ങനള

പഠഹിപ്പെഹിചസറ്റ്.  ശരഹിയഞായ സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് നചയഞാന് പഞാടെഹിലഞാതവണച്ചും ദസപഞാനടെസന്റെചകള്

പളഹിയന്ദുനടെ അധശ്രീശസത്വദതയന്ദുച്ചും ദപഞാപ്പെഹിനന്റെ അസപമഞാദേഹിസത്വദതയന്ദുച്ചും ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

സന്ദുടെകതഹില് എനെഹികവദരഞാടെറ്റ് ഇടെനപടെഞാന് മടെഹിയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നെരകതഹില്

അവരകന്ദുണഞാകഞാന് ദപഞാകന്ദുന്ന ദേന്ദുരനെന്ദുഭവങ്ങനളദയഞാരതറ്റ് ഞഞാന്

ചഹിന്തഞാകന്ദുലനെഞാകന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിടചണറ്റ്.  അവരകറ്റ് ഏദസഞാ സരച്ചും ദപ്ലേഗ്രറ്റ് ദരഞാഗ്രച്ചും ഉനണന്ന

മടഹില് ഞഞാനെവനര സച്ചുംശയഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

എന്നഞാല് കന്ദുടഹികനളദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും കന്ദുടഹികള് സനന്നയഞാണറ്റ്.  സങ്ങളചനടെ കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബങ്ങളചനടെ

വഹിശത്വഞാസങ്ങനളനയഞാന്നന്ദുച്ചും വക വയറ്റ്കഞാനസ ഞങ്ങള് ഒരന്ദുമഹിചറ്റ് കളഹിചച.  സകദമണ

ദസപഞാനടെസന്റെചകളചച്ചും നെര്മ്മള് കദതഞാലഹികനര ദപഞാനല മനെന്ദുരവ്യര സനന്നയഞാനണന്നന്ദുച്ചും,

മറചള ആണ്കന്ദുടഹികനളദപ്പെഞാനല അവരന്ദുച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ കലൂടചകഞാരഞാനണന്നന്ദുച്ചും ഞഞാന്

സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു.  വഹിശത്വഞാസതഹിനന്റെ ദപരഹിലന്ദുള ഈ വലഹിയ ദവരസഹിരഹിവന്ദുകള് ,

കരകശമഞായ മസ നെഹിയമങ്ങനളദപ്പെഞാനല സനന്ന മനെന്ദുരവ്യനെഹിരര്മ്മഹിസമഞായഹി എനെഹികറ്റ്

കഞാണനപ്പെടച.  അനലങഹില് മനെന്ദുരവ്യനെറ്റ് ഇരറ്റ്ടെഞാനെന്ദുസരണച്ചും അവഗ്രണഹികഞാവന്ദുന്ന,

ജശ്രീവഹിസതഹിനെന്ദു പന്ദുറതന്ദുള ഒരന്ദു സപദസവ്യക ദലഞാകതഹിദലസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവ.

സഞാമസഹിയഞാനസ ഞങ്ങള് ദകഞാളറഞാദഡേഞായഹിനല നഡേന്വര എന്ന സ്ഥലദതകറ്റ് സഞാമസച്ചും

മഞാറഹി.  പഹിന്നശ്രീനടെഞാരഹികലന്ദുച്ചും ആദേവ്യനത സ്ഥലദതകറ്റ് സഹിരഹിനക വന്നസന്ദുമഹില.  ഇസഹിനെന്ദുമന്ദുമറ്റ്

നചറഹിയ കഞാലയളവന്ദുകളഹിദലകറ്റ് ദകഞാളറഞാദഡേഞായഹില് സഞാമസതഹിനെന്ദു

വന്നഹിരന്ദുന്നദപ്പെഞാനളഞാനക വഹിസറ്റ്ദകഞാണ്സഹിനെഹിദലകറ്റ് സഹിരഹിനക ദപഞാകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അങ്ങനനെ എനന്റെ അവഹിനടെയന്ദുള കദതഞാലഹിക ദലഞാകദതകറ്റ് ഞഞാന് വശ്രീണന്ദുച്ചും

എതഹിനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ഇനെഹി ആ ദലഞാകച്ചും മടെങ്ങഹിവരഹില

എന്നന്ദുറപ്പെഞായഹി.

അദമരഹികയന്ദുനടെ പടെഹിഞ്ഞഞാറന്സശ്രീരതറ്റ് ദറഞാകഹി പരവസനെഹിരകളചനടെ അഭസൗമസസൗനരവ്യച്ചും

എനെഹികന്ദു ദേരശഹികഞാനെഞായഹി.  അസഹിനല ദേഹിവവ്യസ എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച.  ഞഞാന് എനന്റെ ദസപമച്ചും

ആ മഞ്ഞന്ദുമലനെഹിരകളഹിദലകറ്റ് സഹിരഹിചചവഹിടച.  കദതഞാലഹികഞാവഹിശത്വഞാസച്ചും എനന്ന

സച്ചുംബന്ധഹിചഹിടെദതഞാളച്ചും കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും വഹിസറ്റ്ദകഞാണ്സഹിനെന്ദുച്ചും,  ദസഞാടതഹിനല ബച്ചുംഗഞാവന്ദുച്ചും,

എനന്റെ അപ്പെളൂപ്പെനെര്മ്മലൂര്മ്മമഞാരന്ദുച്ചും ഒനകയന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.
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ദകഞാളറഞാദഡേഞായഹിനല സപകദൃസഹിയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും പരവസനെഹിരകളചദടെയന്ദുച്ചും സസൗനരവ്യച്ചും പളഹിദയകഞാള്

എനന്റെ മനെസഹില് ഇടെച്ചും ദനെടെഹി. മനെന്ദുരവ്യനെഹിരര്മ്മഹിസമഞായ യഞാനസഞാരന്ദു അസഹിരതഹികളചമഹിലഞാത

ഈ മഹഞാസപപഞ്ചതഹില് യഥഞാരഥതഹില് പളഹി ഒരന്ദു അനെവ്യവസറ്റ്സന്ദു ആയഞാണറ്റ് എനെഹികന്ദു

ദസഞാന്നഹിയസറ്റ്.

ശഫ്രാസഡ്ഫതനം, ചരദിഫതനം - ഞഫ്രാന് പള്ളദിയെദില നദിനകുനം അകലകുനകു

ആദേവ്യച്ചും ഞങ്ങള് നഡേന്നവറഹിനല നെഞാടഹിന് പന്ദുറദതകഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സഞാമസതഹിനെഞായഹി

നെശ്രീങ്ങഹിയസറ്റ്. നഡേന്നവര ഒരന്ദു വലഹിയ നെഗ്രരമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഇസന്ദുവനര ഞങ്ങള് ജശ്രീവഹിചഹിരന്ദുന്ന

നചറന്ദുപടണങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദു വവ്യസവ്യസറ്റ്സമഞായഹി,  ഈ വലഹിയനെഗ്രരച്ചും എന്നഹില് കലൂടെന്ദുസല്

വഹിശഞാലമഞായ സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികസത്വഞാധശ്രീനെതഹിനെറ്റ് സന്ദുടെകമഹിടച.  സഞാമതഹിക നഞരന്ദുകച്ചും

കഞാരണച്ചും ഞങ്ങള് ആദേവ്യമഞായഹി പബഹികറ്റ് സറ്റ്കലൂളഹില് എതഹിനപ്പെടസന്ദുച്ചും ഇസഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു സപദസവ്യക

കഞാരണമഞായഹി.  പബഹികറ്റ് സറ്റ്കലൂള് എനന്ന മസപഠനെതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ദമഞാചഹിപ്പെഹിചച.  എനന്റെ

മനെസറ്റ് ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ സപദചഞാദേനെദതഞാനടെ വളരഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  ആദേവ്യനമഞാനക ഞങ്ങള്കറ്റ്

പബഹികറ്റ് സറ്റ്കലൂളഹിനനെകന്ദുറഹിചറ്റ് ആശങയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പബഹികറ്റ് സറ്റ്കലൂള്

അപകടെകരമഞാനണന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഞങ്ങനള കദതഞാലഹികഞാ മസവഹിദേവ്യഞാലയതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

പഠഹിപ്പെഹിചഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  അസറ്റ് മസരഹഹിസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവഹിനടെ ഹദേവനതകന്ദുറഹിചറ്റ്

പഠഹിപ്പെഹിചഹിരന്ദുന്നഹില. എലഞാ വഹിശത്വഞാസഹികളചമഞായന്ദുച്ചും ഇടെപഴകഞാനെന്ദുച്ചും അവഹിനടെ അനെന്ദുവദേഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.

എനന്റെ മസവഹിശത്വഞാസങ്ങനള ഒസന്ദുകഹി നെഹിറന്ദുതഹി അസഹിനന്റെ കഞാരകശവ്യങ്ങനള വഹിസറ്റ്മരഹിചറ്റ്

മനറലഞാ കന്ദുടഹികദളയന്ദുച്ചും ദപഞാനല സറ്റ്കലൂളഹില് ഇരഹികഞാന് ഞഞാന് പഠഹിചച.

സറ്റ്കലൂള് വഹിദേവ്യഞാരരഹികനളന്ന നെഹിലകറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ മസപശഞാതലച്ചും ഒരഹിയറ്റ്കലന്ദുച്ചും അവഹിനടെ

പരഹിഗ്രണനെദകഞാ ചരചദകഞാ വന്നഹിരന്ദുന്നഹില.  പബഹികറ്റ് സറ്റ്കലൂളഹിനല എനന്റെ

ആദേവ്യവരരതഹില് ഞഞാന് ശഞാസറ്റ്സസതഹില് സല്പ്പെരനെഞായഹി.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ഞങ്ങള്കറ്റ്

സറ്റ്നപരവ്യല് കഞാസചണഞായഹിരന്ദുന്ന ദജവ്യഞാസഹിശഞാസറ്റ്സസതഹില് ഞഞാന് വളനര ആകദൃരറ്റ്ടെനെഞായഹി.

അകഞാലനത മസവഹിദേവ്യഞാലയങ്ങളഹില് ശഞാസറ്റ്സസകഞാസന്ദുകള് ഉണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

സഞാമസഹിയഞാനസ ഞഞാന് ഭസൗസഹികശഞാസറ്റ്സസച്ചും,  ബഹഹിരഞാകഞാശശഞാസറ്റ്സസച്ചും,  ആദപക്ഷേഹികസ

സന്ദുടെങ്ങഹിയ വഹിരയങ്ങളഹിനല പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് വഞായഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  അനന്നനെഹികറ്റ് എലഞാച്ചും

മനെസഹിലഞായഹിനലങഹിലന്ദുച്ചും ഈ സപപഞ്ചനത കന്ദുറഹിചചള എനന്റെ ധഞാരണകള്കറ്റ് അദസഞാനടെ

മസൗലഹികമഞായ മഞാറച്ചും സച്ചുംഭവഹിചച.  എനന്റെ അന്തരച്ചുംഗ്രതഹിലന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന

അസശ്രീസദബഞാധദതയന്ദുച്ചും,  ശഞാസറ്റ്സസച്ചും എനെഹികന്ദു കഞാടഹിതന്ന അനെന്ത സപപഞ്ചദതയന്ദുച്ചും

സര്മ്മഹില് ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതഞാന് ഞഞാന് സശമച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹി.  ശഞാസറ്റ്സസച്ചും കഞാഴറ്റ്ചവച ഈ പന്ദുസഹിയ

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി
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ദലഞാകവന്ദുമഞായഹി സരസമവ്യച്ചും നചയറ്റ്സദപ്പെഞാള് കദതഞാലഹികഞാപളഹി വളനര ഇടെന്ദുങ്ങഹിയസന്ദുച്ചും

പഹിന്തഹിരഹിപ്പെനെന്ദുമഞായഹി എനെഹികറ്റ് കഞാണനപ്പെടച.

ദവനെല്കഞാലതറ്റ് ഞഞാന് ഏനറടെന്ദുകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്ന ചഹിലറ ദജഞാലഹികളഹില് നെഹിന്നന്ദുള എനന്റെ

സമഞാദേവ്യനമലഞാച്ചും ദചരതറ്റ് അടെന്ദുത രണന്ദുവരരതഹിനെന്ദുളഹില് സനന്ന ഞഞാന് ഒരന്ദു

ദേലൂരദേരശഹിനെഹി സത്വന്തമഞാകഹി.  പഹില്കഞാലതറ്റ് എനെഹികറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് ശകഹിദയറഹിയ

ദേലൂരദേരശഹിനെഹികള് കഹിടഹി.  എനന്റെ കസൗമഞാരസപഞായതഹില് ഞഞാന് ഇവയന്ദുമഞായഹി

രഞാസസഹികഞാലങ്ങളഹില് അദനെകച്ചും മണഹികലൂറന്ദുകള് ആകഞാശതന്ദുദനെഞാകഹി നചലവഴഹിചച. അസറ്റ്

എനന്റെ ശസറ്റ്സസഞാഭഹിമന്ദുഖവ്യദമഞാ, ദഹഞാബഹിദയഞാ മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നഹില, എനന്റെ ഉളഹിലന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന

സസവ്യഞാദനെത്വരണതഹിനന്റെ കലൂടെഹി ഭഞാഗ്രമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസറ്റ് ഈ മഹഞാദബഞാധസപപഞ്ചനത

പറഹിയന്ദുച്ചും,  അരദഞാന്ധകഞാരതഹില് കഞാണനപ്പെടെന്ദുന്ന ഈ വഹിശത്വതഹില് ഒളഹിമഹിന്നന്ദുന്ന

സപകഞാശദസസഞാസസചകനള പറഹിയന്ദുനമലഞാച്ചും എനന്റെ മനെസഹിലന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന വഹികഞാരങ്ങനള

ഒന്നന്ദുകലൂനടെ ഉറപ്പെഹിചച.

അകഞാലതറ്റ് ശഞാസറ്റ്സസകഥകളചനടെ ധഞാരഞാളച്ചും പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചച്ചും ഞഞാന്

വഞായഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  അവ എനന്റെ മനെസഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ഭഞാവനെകളചദടെയന്ദുച്ചും അസഹിരന്ദുകള്

വഹിപന്ദുലമഞാകഹി.  മറദനെകച്ചും സഗ്രഹങ്ങളചച്ചും,  നെനര്മ്മകഞാള് ബന്ദുദഹിയന്ദുള പലസരച്ചും ജശ്രീവഹികളചച്ചും,

ഒപ്പെച്ചും കലൂടെന്ദുസല് വഹികസഹിച മസങ്ങളചച്ചും സസത്വശഞാസറ്റ്സസങ്ങളചച്ചും ഒനക ആ കഥകളഹിലലൂനടെ

കടെന്നന്ദുവന്നന്ദു.  കരകശമഞായ മസവഹിശത്വഞാസതഹിനന്റെ അസഹിരവരമന്ദുകള്കറ്റ് പന്ദുറതന്ദുവന്നറ്റ്

ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ അനെന്തസഞാദവ്യസകനള ഞഞാന് കനണതഞാന് സന്ദുടെങ്ങന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാനനെദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ചരഹിസസതഹിദലകന്ദുച്ചും ആകരരഹികനപ്പെടച.  പബഹികറ്റ് സറ്റ്കലൂളഹില് അസന്ദുച്ചും

കലൂടെന്ദുസലഞായഹി കഹിടഹി.  പഞാശഞാസവ്യരന്ദുനടെ വരദവഞാനടെ സന്ദുടെങ്ങന്ദുന്ന അദമരഹികന്

ചരഹിസസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ആദേവ്യച്ചും എനന്റെ സശദ പഹിടെഹിചചപറഹിയസറ്റ്.  അസഹില് എനെഹികറ്റ് ദദേശശ്രീയരഞായ

അദമരഹികകഞാദരഞാടെറ്റ് അനെന്ദുകമയഞാണറ്റ് ദസഞാന്നഹിയസറ്റ്. ഈ ഭലൂഖണചരഹിസസതഹില് അവര

അസകമഹികളഞായഹിടല ഇരകളഞായഹിടഞാണറ്റ് എനെഹികറ്റ് കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.  ആ

യന്ദുദഞാനെന്തരകഞാലഘടതഹില് രണഞാച്ചും ദലഞാകമഹഞായന്ദുദതഹിനന്റെ ചരഹിസസച്ചും ഒരന്ദു വലഹിയ

വഹിരയമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

എനന്റെ പസഹിനെഞാലഞാമനത വയസചമന്ദുസല് യലൂദറഞാപവ്യന്ചരഹിസസച്ചും സപദസവ്യകമഞായഹി

പഠഹികന്ദുന്നസഹിദലകഞാണറ്റ് ഇനസനന്ന നെയഹിചസറ്റ്.  യലൂദറഞാപ്പെഹിനെറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് വഹിശഞാലവന്ദുച്ചും

ഹവവഹിദവ്യപലൂരണവന്ദുമഞായ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരവന്ദുച്ചും കന്ദുദറകലൂടെഹി നെശ്രീണ ഒരന്ദു ചരഹിസസവന്ദുമന്ദുനണന്നസറ്റ്

എനന്ന അസഹില് സസറ്റ്പരനെഞാകഹി.  യലൂദറഞാപവ്യന്ചരഹിസസച്ചും എനന്ന ഹസനെഹിക,  രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ
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ഉപജഞാപകരഞായ ദപഞാപ്പെചമഞാരന്ദുച്ചും,  എസഹിരഞാളഹികളചച്ചും ഉള്നപ്പെടെന്ദുന്ന പളഹിയന്ദുനടെ ചരഹിസസവന്ദുമഞായഹി

പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹി.  ജരമനെഹിയഹിനല മലൂന്നഹിനലഞാന്നറ്റ് മനെന്ദുരവ്യദരയന്ദുച്ചും സന്ദുടെചചനെശ്രീകഹിയ

പസഹിദനെഴഞാച്ചും നെലൂറഞാണഹിനല 'മലൂന്നന്ദു ദേശഞാബറ്റ്ദേ' യന്ദുദച്ചും ഉള്നപ്പെനടെ യലൂദറഞാപ്പെഹില് നെടെന്ന നെഹിരവധഹി

മസയന്ദുദങ്ങനളപ്പെറഹിയന്ദുച്ചും ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി.  

ദകഞാരനടെസഹിനന്റെയന്ദുച്ചും പഹിസഞാദറഞായന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ദനെസദൃസത്വതഹില് യലൂദറഞാപവ്യനഞാര അദമരഹികന്

ദദേശശ്രീയ വച്ചുംശജരനകസഹിനര നെടെതഹിയ കലൂടനകഞാലയന്ദുച്ചും ഞഞാന് പഠഹിചച.  എനന്റെ

കദതഞാലഹികഞാമസതഹിനന്റെ ഇരന്ദുണ മന്ദുഖച്ചും ഞഞാന് കഞാണഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  എനന്റെ മനെസഹില്

സങ്ങഹിനെഹിന്നഹിരന്ദുന്ന മസവഹികഞാരങ്ങളചച്ചും,  പളഹിദയഞാടെറ്റ് ബന്ധനപ്പെട കന്ദുടഹികഞാല

ഗ്രദൃഹഞാസന്ദുരസത്വവന്ദുനമഞാനക സകദമണ മഞാഞ്ഞന്ദുദപഞാകഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.

എനന്ന ആകരരഹിച മനറഞാരന്ദു വഹിരയച്ചും ഭലൂമഹിശഞാസറ്റ്സസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  കന്ദുടഹികഞാലച്ചും

മന്ദുസല്കന്ദുസനന്ന ഞഞാന് ദഗഞാബറ്റ് വചറ്റ്,  അസഹിനല മഞാപ്പെചകള് ദനെഞാകഹി രഞാജവ്യങ്ങളചനടെ

ദപരന്ദുകളചച്ചും ഭലൂസപകദൃസഹിയന്ദുച്ചും നെഗ്രരങ്ങളചനടെ ദപരന്ദുകളചച്ചും ഒനക മനെനഃപ്പെഞാഠമഞാകഹി

കളഹികന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നെര്മ്മള് ജശ്രീവഹികന്ദുന്നസറ്റ് അനെവധഹി രഞാജവ്യങ്ങളചച്ചും,  ഹവവഹിദവ്യമഞാരന്ന

മസങ്ങളചച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളചനമലഞാച്ചും നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്ന ഒരന്ദു വലഹിയ ദലഞാകതഹിലഞാണറ്റ് എന്ന

വസറ്റ്സന്ദുസ ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി. എന്നഞാല് ഇര്മ്മഞാസഹിരഹി കഞാരവ്യങ്ങളഹില് എനെഹികറ്റ് സറ്റ്കലൂളഹില്

നെഹിന്നന്ദുച്ചും കഞാരവ്യമഞായ അറഹിവറ്റ് ലഭഹിചഹിരന്ദുന്നഹില.  വഹിദേലൂരവന്ദുച്ചും അസഞാധഞാരണവന്ദുച്ചും ആയ

സ്ഥലങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് എനെഹികറ്റ് സപദസവ്യക സഞാസറ്റ്പരവ്യമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്തന്ദുനകഞാദണഞാ

മനെന്ദുരവ്യവച്ചുംശതഹിനന്റെ അടെഹിസ്ഥഞാനെ ശഹിലകളഹിദലകന്ദുള സഞാദകഞാല്

അവഹിടെങ്ങളഹിലഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന് വഹിശത്വസഹിചച.  ദലഞാകച്ചും മന്ദുഴന്ദുവന് ഒനരഞാറ മസനത മഞാസസച്ചും

പഹിന്തന്ദുടെദരണസഹിനന്റെ ആവശവ്യകസ എനെഹിനകഞാടചച്ചും മനെസഹിലഞായഹില.  ഇസഹിനന്റെനയലഞാച്ചും

ഫലമഞായഹി പസഹിനെഞാലന്ദു വയസഹിനന്റെ ആ ഇളച്ചും സപഞായതഹില് നപനടനന്നഞാരന്ദു ദേഹിവസച്ചും ഞഞാന്

സത്വയച്ചും ഒരന്ദു സശ്രീരന്ദുമഞാനെനമടെന്ദുതന്ദു.  ഞഞായറഞാഴറ്റ്ചകളഹില് ഇനെഹി പളഹിയഹില് ദപഞാദകണസഹില

എന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

സന്ദുടെകതഹില് ഞഞാന് പളഹിയഹില് ദപഞാകന്ദുന്നസഞായഹി ഭഞാവഹികന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഹിടറ്റ്

പഞാരകന്ദുകള്  ദപഞാനലയന്ദുള മനറവഹിനടെനയങഹിലന്ദുച്ചും നെടെകഞാനെഞായഹി ദപഞാകന്ദുച്ചും. പളഹിദയഞാടെന്ദുള

എനന്റെ ഈ സഞാസറ്റ്പരവ്യകന്ദുറവറ്റ് സഞാമസഹിയഞാനസ സനന്ന എനന്റെ അചനെര്മ്മമഞാര അറഹിഞ്ഞന്ദു.

സകദമണ അവരസറ്റ് ഉള്നകഞാളചകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  യഥഞാരരതഹില് എനന്റെ

കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബഞാച്ചുംഗ്രങ്ങളചനടെ ഇടെയഹില് പളഹിവഹിടകലന്ദുന്ന ഒരന്ദു സപവണസകറ്റ് ഞഞാന് സന്ദുടെകമഹിടച

എന്നന്ദു പറയഞാച്ചും.  ആ സമയതറ്റ് എനെഹികറ്റ് അനസപ്പെറഹി ഒരല്പ്പെച്ചും കന്ദുറദബഞാധച്ചും
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ദസഞാന്നഞാസഹിരന്ദുന്നഹില.  ഞഞാന് പളഹിയഹില് ദപഞാകന്ദുന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നഹിനലങഹിലന്ദുച്ചും,  പളഹിയന്ദുനടെ

സത്വഞാധശ്രീനെതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും പലൂരണമഞായന്ദുച്ചും മന്ദുകനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദുമഹില.  എനന്റെ പസഹിനെഞ്ചഞാമനത

വയസഹില് എനെഹിനകഞാരന്ദു സപഗ്രലറ്റ്ഭനെഞായ അധവ്യഞാപകനനെ കഹിടഹി.  സപഞാചശ്രീനെ ചരഹിസസനത

കന്ദുറഹിചചള അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ കഞാസചകള് പഴയ ദലഞാകതഹിദലകറ്റ് എനന്റെ കണചകനള

സന്ദുറപ്പെഹിചച.  സപഞാചശ്രീനെ ഈജഹിപറ്റ്സഹിനനെ കന്ദുറഹിചചള ആ കഞാസറ്റ് അസവ്യന്തച്ചും രസകരമഞായഹി

എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച.   അസഹിലന്ദുള എനന്റെ ഉതഞാഹച്ചും കഞാരണച്ചും ഞഞാന് ഈജഹിപറ്റ്സഹിനല

മന്ദുഴന്ദുവന് ഫറദവഞാമഞാരന്ദുദടെയന്ദുച്ചും ദപരന്ദുകള് മനെ:പ്പെഞാഠമഞാകഹി അഭഹിമഞാനെപലൂരവച്ചും

ഉരന്ദുവഹിടചനെടെകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സപഞാചശ്രീനെ ഈജഹിപറ്റ്സഹിനല അതന്ദുസകരമഞായ ആന്തരഹികശകഹികളചള,  മഹതഞായ ഒരന്ദു

ആദവ്യഞാതഹിക സച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും എനെഹികറ്റ് ഭഞാവനെയഹില് അനെന്ദുഭവഹികഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഇദപ്പെഞാള് വന്നന്ദുനപടഹിരഹികന്ദുന്ന ഈ ആധന്ദുനെഹികദലഞാകദതകഞാളചച്ചും എന്തന്ദുനകഞാണന്ദുച്ചും

രസകരമഞായ ആ സപഞാചശ്രീനെദലഞാകതഹില് ജശ്രീവഹികന്ദുന്നസഞായഹി പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഞഞാന് ഭഞാവനെ

നചയചമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പഹില്കഞാലതറ്റ് ദവദേങ്ങളഹിദലകറ്റ് എനന്ന നകഞാനണതഹിച

സപഞാചശ്രീനെസച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളചനടെ ദനെരകന്ദുള എനന്റെ ആകരരണതഹിനന്റെ സന്ദുടെകച്ചും

ഇസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. സപഞാചശ്രീനെരകറ്റ് ഈ സപപഞ്ചവന്ദുമഞായഹി ആധന്ദുനെഹിക മനെന്ദുരവ്യനെന്ദുളസഹിദനെകഞാളചച്ചും

ബന്ധമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവരന്ദുനടെ ജശ്രീവഹിസങ്ങള്കറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് ഉയരന്ന

അരഥസലമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദുനവന്നന്ദുച്ചും എനെഹിനകദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ദസഞാന്നഹിയഹിടചണറ്റ്.  സകദമണ ഞഞാന്

ദപരരവ്യ മന്ദുസലഞായ എനന്ന സപദസവ്യകച്ചും ആകരരഹിച മറച പല രഞാജവ്യങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും

സപഞാചശ്രീനെചരഹിസസച്ചും പഠഹിചച.  അദമരഹികന് ദകസനശ്രീകദൃസമഞായ ഞങ്ങളചനടെ വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസച്ചും

മനെന്ദുരവ്യവച്ചുംശതഹിനന്റെ സ്ഥല കഞാല ചരഹിസസതഹില് ഭലൂരഹിഭഞാഗ്രദതയന്ദുച്ചും

വഹിസറ്റ്മരഹികന്ദുകയഞാനണന്നസറ്റ് എനെഹികറ്റ് വവ്യകമഞായഹി.

ബബൗദ്ധദിക ഉഷ്ണരവൈകുനം  ഫപതദിസനംസഡ്കഫ്രാര  വൈഫ്രാദവൈകുനം

ഏസഞാണറ്റ് പസഹിനെഞാറന്ദു വയസചളദപ്പെഞാള് ഞഞാന് സപധഞാനെനപ്പെട കന്ദുനറ ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹി

സപവരതനെങ്ങളഹില് ഏരനപ്പെടച.  അസറ്റ് എനന്റെ ചഹിന്തകദളയന്ദുച്ചും വശ്രീക്ഷേണങ്ങദളയന്ദുച്ചും

അടെഹിസ്ഥഞാനെപരമഞായഹി മഞാറഹിമറഹികതകവഹിധച്ചും ശകമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സന്ദുടെകതഹില് അസറ്റ്

മനെനഃശഞാന്തഹി നെശഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസന്ദുച്ചും ചഹിന്തഞാകന്ദുഴപ്പെമന്ദുണഞാകന്ദുന്നസന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  കന്ദുനറ

വരരങ്ങളഞായഹി എന്നഹില് ബസൗദഹികദചഞാദേനെകള് സപവരതഹികന്ദുന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും,

ഇസറ്റ് കന്ദുടഹികഞാലച്ചും മന്ദുസല് എന്നഹില് രലൂഡേമലൂലമഞായ ആശയങ്ങളഹില്നെഹിന്നന്ദുച്ചും അദമരഹികന്

വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസതഹിനന്റെ സത്വഞാധശ്രീനെതഹില് നെഹിന്നന്ദുമന്ദുള ശകമഞായ ഒരന്ദു വവ്യസഹിചലനെമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.
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പഞാശഞാസവ്യ ബസൗദഹികചഹിന്തകളചദടെയന്ദുച്ചും പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഞഞാനനെതഹിദചരന്ന പസൗരസറ്റ്സവ്യ

ആദവ്യഞാതഹികസയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും സന്ദുടെരചയഞായ പഠനെങ്ങള്കറ്റ് അസറ്റ് കളനമഞാരന്ദുകഹി.  എനന്റെ

ജശ്രീവഹിസതഹിനല വലഹിനയഞാരന്ദു വഴഹിതഹിരഹിവഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

ഏസഞാണറ്റ് ഈ സമയതറ്റ് ഞഞാന് സസത്വചഹിന്തഞാപരമഞായ ഒരന്ദു കവഹിസ എഴന്ദുസഹി.  എന്നഞാല്

അസഞാരന്ദുച്ചും കഞാണഞാനസ രഹസവ്യമഞായഹി സലൂക്ഷേഹിചച. അദപ്പെഞാദഴകന്ദുച്ചും അസന്ദുവനരയന്ദുള എനന്റെ

അന്തരഹികഞാദനെത്വരണച്ചും ദകസനശ്രീകരഹിചഹിരന്ദുന്ന ശഞാസറ്റ്സസതഹിലന്ദുച്ചും ഗ്രണഹിസതഹിലന്ദുനമഞാനകയന്ദുള

എനന്റെ സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും എനെഹികറ്റ് നെരറ്റ്ടെനപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു. യലൂദറഞാപ്പെഹിനനെ പറഹിയന്ദുള എനന്റെ സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും

ശകമഞായഹി.  എന്നഞാല് ഇദപ്പെഞാഴസറ്റ് യലൂദറഞാപ്പെഹിനന്റെ ചരഹിസസതഹില് നെഹിന്നന്ദു മഞാറഹി അസഹിനന്റെ

ചഹിന്തകളഹിലന്ദുച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിലന്ദുമഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു.  അദമരഹിക കഞാരവ്യമഞായ സച്ചുംസറ്റ്കഞാര

സമന്നസനയഞാന്നന്ദുച്ചും അവകഞാശനപ്പെടെഞാനെഹിലഞാത ഒരന്ദു സപദദേശച്ചും മഞാസസമഞായഹി എനെഹികറ്റ്

ദസഞാന്നഹി.  കന്ദുറനചഞാരന്ദു കഞാലദതകറ്റ് ഞഞാന് യന്ദുകഹിവഞാദേ ചഹിന്തകരഞായ കഞാന്റെറ്റ് ,  നഹനഗ്രല് ,

നബരസടെണറ്റ് റനസല് സന്ദുടെങ്ങഹിയവരഹിദലകറ്റ് സശദസഹിരഹിനചങഹിലന്ദുച്ചും അവരഹിദലനകഞാന്നന്ദുച്ചും

അടെന്ദുകന്ദുകയന്ദുണഞായഹില.  അവനരലഞാച്ചും ജശ്രീവനെഹിലഞാതസന്ദുച്ചും സദൃരറ്റ്ടെഹിപരമലഞാതസന്ദുമഞായ

വരടചവഞാദേങ്ങളചനടെ പഹിടെഹിയഹിലഞാനണന്നറ്റ് കഞാണനപ്പെടച.  എനന്റെ മനെസഹിനെറ്റ് ഹവകഞാരഹികവന്ദുച്ചും

കലഞാപരവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു സലമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ഞഞാന് നവറന്ദുച്ചും യന്ദുകഹിദയഞാ

ശഞാസറ്റ്സസദമഞാ നകഞാണന്ദു മഞാസസച്ചും സദൃപറ്റ്സഹിനപ്പെടെന്ദുന്നവനെഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

ദബഞാധദതയന്ദുച്ചും ഇസനഹിയഞാനെന്ദുഭലൂസഹിദയയന്ദുച്ചും ഒനക പറഹിയന്ദുള സങ്ങളചനടെ ആഴമന്ദുള

ദചഞാദേവ്യങ്ങള് നകഞാണന്ദു അസറ്റ്സഹിസത്വവഞാദേഹികള് എനന്ന കന്ദുദറനയഞാനക ഉദതജഹിപ്പെഹിചച.

ഞഞാന് ദബഞാധനതകന്ദുറഹിചചച്ചും അസഹിനന്റെ സപവരതനെനതകന്ദുറഹിചചനമഞാനക

ചഹിന്തഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  ആ വശ്രീക്ഷേണങ്ങളചച്ചും ഏനറകന്ദുനറ ഉദനരച്ചും

നകടെന്ദുതന്ദുന്നവയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അരഥശലൂനെവ്യമഞാനയഞാരന്ദു ദലഞാകതഹില് വളരന്നന്ദു

വരന്ദുന്നസന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടറ്റ് ശലൂനെവ്യസ,  വവ്യരഥസഞാദബഞാധച്ചും,  ആതഹസവ്യ സന്ദുടെങ്ങഹിയ

ആശയങ്ങനളഞാനക മഞാസസദമ അവഹിനടെ എനെഹികന്ദു കഞാണഞാന് കഴഹിഞ്ഞന്ദുളളൂ.   എന്നഞാല്

അവരഞാല് വഹിഴന്ദുങ്ങനപ്പെടെഞാന് സകവണമന്ദുള വഹിരണ സപകദൃസമഞായഹിരന്ദുന്നഹില എദന്റെസറ്റ്.

സപസവ്യഞാശയഹിലഞാത വരണ ഒരന്ദു സസത്വശഞാസറ്റ്സസമഞായഹിടഞാണറ്റ് അസറ്റ്സഹിസത്വവഞാദേച്ചും എനെഹികറ്റ്

കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.

അസറ്റ്സഹിസത്വവഞാദേഹികള് വഞാചഞാലമഞായഹി ചലൂണഹികഞാണഹികഞാറന്ദുള അസറ്റ്സഹിസത്വദേന്ദുനഃഖതഹിനെറ്റ്

അവരന്ദുനടെ പകല് പരഹിഹഞാരനമഞാന്നന്ദുമഹില.  അകലൂടരഹിനല നെഹിരശ്രീശത്വരവഞാദേഹികള് നപഞാസന്ദുദവ

കമവ്യളൂണഹിസതഹിലഞാണറ്റ് അഭയച്ചും കനണതഞാറന്ദുളസറ്റ്.  അവരഹിനല
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ഹദേവവഹിശത്വഞാസഹികളഞാകനട,  വഹിശത്വഞാസതഹിനന്റെ ഒരന്ദു കന്ദുസഹിചചചഞാടദതഞാനടെ സഹിരഹിനക

പളഹിയഹിദലകന്ദുച്ചും എതഹിനപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു. എന്നഞാല് നെര്മ്മന്ദുനടെ ജനസഹിദമഞായ ശലൂനെവ്യസഞാദബഞാധച്ചും

എന്ന സപശറ്റ്നെച്ചും പരഹിഹരഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് അവരന്ദുനടെ ഹകയഹില്

വഴഹികനളഞാന്നന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  അസറ്റ്സഹിസത്വവഞാദേഹികനളകന്ദുറഹിചചള ഈ

അനെന്ദുഭവതഹിലലൂനടെ ഒരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും എനെഹികറ്റ് വവ്യകമഞായഹി.  ബന്ദുദഹി അനസസസ സനന്ന

യന്ദുകഹിപലൂരണവന്ദുച്ചും,  സമരരവന്ദുച്ചും ആയഹിരന്ദുന്നഞാലന്ദുച്ചും,  അസഹിനെന്ദു സത്വന്തച്ചുംനെഹിലകറ്റ് ആസവ്യന്തഹിക

സസവ്യതഹിദലകറ്റ് എതഹിദചരഞാന് കഴഹിയഹില.  അസഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു ഉയരന്ന ദബഞാധസലതഹിനന്റെ

ആവശവ്യമന്ദുണറ്റ്.  ബന്ദുദഹി അവസഞാനെമഹിലഞാത അസഹിനന്റെ സച്ചുംശയങ്ങളചനടെ പഹിടെഹിയഹില് നപടറ്റ്

അദജ്ഞയസഞാ വഞാദേതഹിലന്ദുച്ചും, ശലൂനെവ്യസഞാ വഞാദേതഹിലന്ദുനമഞാനകയഞാവന്ദുച്ചും നചന്നന്ദു പറചക.

അസഹിരന്ദുകടെന്ന ചഹിന്ത ഹവകഞാരഹികമഞായഹി നെനര്മ്മ ക്ഷേശ്രീണഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും മനെസഹിനന്റെ

ശകഹിനയ ദചഞാരതഹികളയന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.  അസറ്റ്സഹിസത്വവഞാദേഹികള് ഒരന്ദു

ലക്ഷേവ്യതഹിദലകന്ദുച്ചും എതന്ദുന്നഹില എന്നന്ദു സഹിരഹിചറഹിയഞാന് എനെഹികധഹികച്ചും സമയച്ചും

ദവണഹിവന്നഹില.  ജരമന് സസത്വശഞാസറ്റ്സസജ്ഞന് ദഹയഹിനഡേനഗ്ഗെറഹിനന്റെ ആശയങ്ങള്

പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും വളനര സങശ്രീരണവന്ദുച്ചും വഞാങറ്റ്ങ്ഗ്മയവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എങഹിലന്ദുച്ചും,  എനെഹികറ്റ്

അസറ്റ്സഹിസത്വവഞാദേതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും മഹതഞായ ഉള്കഞാഴറ്റ്ചയഞായ ഉണ്മ ( )  Being എന്ന

ആശയനത പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹി സന്നസറ്റ് അദദ്ദേഹമഞാണറ്റ്.  ശന്ദുദഅസറ്റ്സഹിസത്വച്ചും എന്ന

ആശയച്ചും ഉള്നകഞാളഞാന് കഴഹിഞ്ഞദസഞാടെന്ദു കലൂടെഹി എനെഹികറ്റ് ഒരന്ദു ഉറച അടെഹിതറ കഹിടഹി. ഈ

സപപഞ്ചനത വലയച്ചും നചയറ്റ്സഹിരഹികന്ദുന്ന മഹതരമഞായ സസവ്യദതയന്ദുച്ചും ശഞാന്തഹിദയയന്ദുച്ചും

ഉള്നകഞാളഞാന് ഏറവന്ദുച്ചും പറഹിയ ഉപഞാധഹി നെര്മ്മന്ദുനടെ ബന്ദുദഹിയല എന്നന്ദുച്ചും എനെഹികറ്റ്

ദബഞാദവ്യമഞായഹി.

ഹഹസറ്റ്കലൂളഹില് പഠഹികന്ദുന്ന കഞാലതറ്റ് ഒരഹികല് ,  അസറ്റ്സഹിസത്വവഞാദേഹികനള അധഹിദക്ഷേപഹിചച

നകഞാണറ്റ് ഞങ്ങളചനടെ ഓഡേഹിദറഞാറഹിയതഹില് സപസച്ചുംഗ്രഹികന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്ന ഒരന്ദു

പന്ദുദരഞാഹഹിസനനെ ഞഞാന് നവലചവഹിളഹിചച.  അസറ്റ്സഹിസത്വവഞാദേഹികളചനടെ സത്വഞാധശ്രീനെതഹില്

നപടചദപഞാകഞാസഹിരഹികഞാന് ദവണഹി സദേസവ്യരന്ദുനടെ അജ്ഞസനയ മന്ദുസനലടെന്ദുതന്ദു നകഞാണറ്റ്

അവരന്ദുനടെ മനെസചകളഹില് സപസഹിദലഞാമചഹിന്തകള് കടെതഹിവഹിടെന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.

നെഞാച്ചും മനെസച സന്ദുറകഞാനസ നെഹിശബറ്റ്ദേരഞായഹിരന്ദുന്നഞാല് , ഇതരച്ചും വളനചഞാടെഹികലന്ദുകള് ദചഞാദേവ്യച്ചും

നചയനപ്പെടെഞാനസ ദപഞാകന്ദുച്ചും എന്നന്ദു ഞഞാന് സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു. എനന്റെ അഭഹിസപഞായങ്ങള് അവഹിനടെ

ഒരന്ദു സപക്ഷേന്ദുബറ്റ്ധഞാവസ്ഥ സദൃരറ്റ്ടെഹിചച.  എന്നന്ദുമഞാസസമല ആ പന്ദുദരഞാഹഹിസനനെ അസറ്റ്
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ഉലചചകളഞ്ഞന്ദു.  മനെസചസന്ദുറന്നന്ദു സച്ചുംസഞാരഹികന്ദുന്നസറ്റ് മനെന്ദുരവ്യരഹില് വലഹിയ

സത്വഞാധശ്രീനെമന്ദുണഞാകന്ദുനമന്നറ്റ് ഞഞാനെന്നറ്റ് പഠഹിചച.

ഏസഞാണറ്റ് അദസ സമയതന്ദു സനന്ന ഞഞാന് അദമരഹികന് സപസഹിസച്ചുംസറ്റ്കഞാരധഞാരയഹിലന്ദുച്ചും

നചന്നന്ദു നപടച.  വഞാരഞാന്തവ്യങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഹവകന്ദുദന്നരങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഹഹിപ്പെഹികദളഞാടെന്ദുച്ചും

ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹികദളഞാടെന്ദുനമഞാപ്പെച്ചും നഡേന്വര നെഗ്രരദകസനതഹിനല കദഫകളഹിലന്ദുച്ചും മറചച്ചും സമയച്ചും

നചലവഴഹികലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അകഞാലനത എനന്റെ മന്ദുഖവ്യപരഹിപഞാടെഹി.  ഞങ്ങളചനടെ പബഹികറ്റ്

ഹലസബറഹിയഹില് നെഹിനന്നടെന്ദുത ധഞാരഞാളച്ചും പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് സത്വന്തമഞായഹി

വഞായഹികന്ദുന്നദസഞാനടെഞാപ്പെച്ചും,  നെഹിരവധഹി ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹികദളഞാടെറ്റ് സച്ചുംവദേഹികലന്ദുച്ചും എനന്റെ

പസഹിവഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നെഹിരവധഹി ദകഞാദളജറ്റ്അദവ്യഞാപകരന്ദുച്ചും,  സപഞാദദേശഹികകവഹികളചച്ചും പന്ദുസഹിയ

ചഹിന്തകരഹിദലകന്ദുച്ചും എഴന്ദുതന്ദുകഞാരഹിദലകന്ദുച്ചും എനന്ന നെയഹിചച.  അവരഹില് ഏരവ്യന്

ചഹിന്തകരന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇസപകഞാരച്ചും സഞാഹഹിസവ്യ സസത്വശഞാസറ്റ്സസ ചരചകളഹിദലരനപ്പെടെന്ദുന്ന

ധഞാരഞാളച്ചും ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹികലൂടഞായറ്റ്മകളചച്ചും സന്ദുഹദൃദേറ്റ്സച്ചുംഘങ്ങളചച്ചും ഞങ്ങള്കവഹിനടെ

ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാന് നെഗ്രരമദവ്യതഹില് സ്ഥഹിസഹിനചയചന്ന സഞാരസദമവ്യനെ വലന്ദുസഞായ ഞങ്ങളചനടെ

ഹഹസറ്റ്കലൂളഹിനല ഹഹിപ്പെഹി സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ സപസഹിപന്ദുരന്ദുരനെഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു. എനെഹികറ്റ് എനന്റെ

സറ്റ്കലൂള് വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസതഹില് സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും നെരറ്റ്ടെനപ്പെടച.  അസഹിനന്റെ ആശയങ്ങള് വളനര

ഇടെന്ദുങ്ങഹിയസഞായഹി എനെഹികറ്റ് കഞാണനപ്പെടച. സറ്റ്കലൂളഹിദലകറ്റ് ഒദടനറ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചമഞായഹിടഞാണറ്റ്

ഞഞാന് വന്നഹിരന്ദുന്നനസങഹിലന്ദുച്ചും അവയഹില് ഒടചമഹികവയന്ദുച്ചും സറ്റ്കലൂളഹിനല പഞാഠവ്യ

വഹിരയങ്ങളചമഞായഹി ബന്ധമഹിലഞാതവയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

എങഹിലന്ദുച്ചും എനന്റെ ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹി സത്വഭഞാവങ്ങള് കഞാരണച്ചും എനന്റെ സഭഞാന്തന്ദുകനള അദവ്യഞാപകര

നപഞാറന്ദുതന്ദു ദപഞാന്നന്ദു.  എനന്റെ വഹിപ്ലേവച്ചും നചറന്ദുപ്പെതഹിനന്റെ നവറന്ദുച്ചും വഹികഞാരഞാദവശതഹിനന്റെ

ഫലമഞായഹിരന്ദുന്നഹില, മറഹിചറ്റ് അവരകറ്റ് നെഹിരഞാകരഹികഞാന് കഴഹിയഞാത ഒരന്ദു ബസൗദഹിക ഊറവന്ദുച്ചും

അസഹിനെന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എനെഹികന്ദുച്ചും എനന്നദപ്പെഞാനല ബസൗദഹികസയഹില് വവ്യഞാപരഹിചഹിരന്ദുന്ന

മനറഞാരന്ദു വഹിദേവ്യഞാരഥഹികന്ദുമഞായഹി ഞങ്ങളചനടെ ആഴദമറഹിയ സപശറ്റ്നെങ്ങള് ചരച നചയഞാന്

ദവണഹി അവനരഞാരന്ദു സറ്റ്നപരവ്യല് കഞാസറ്റ് ഏരപ്പെഞാടെഞാകഹി.

എന്നഞാല് ഈ സറ്റ്നപരവ്യല് കഞാസചച്ചും ദബഞാറഞായഹിടഞാണറ്റ് ഞങ്ങള്കറ്റ് ദസഞാന്നഹിയസറ്റ്.

പഹില്കഞാലതറ്റ് യന്ദുദവഹിരന്ദുദ സപസ്ഥഞാനെതഹിനന്റെ കഞാലതറ്റ് എനെഹികറ്റ് അനെന്ദുഭഞാവച്ചും

ദസഞാന്നഹിയഹിരന്ദുന്ന മഞാരകറ്റ്സഹിസചകനള ദപഞാനല അദപ്പെഞാള് എനെഹികറ്റ്
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ബലൂരരത്വഞാസഹികള്നകസഹിനര,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും അദമരഹികന് മദവ്യവരഗ്രതഹിനനെസഹിനര

ഒരന്ദുസരച്ചും വഹിപ്ലേവഞാദവശച്ചും ദസഞാന്നഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നെഗ്രരതഹിനല നെഹിരയഞായഹി നെഹില്കന്ദുന്ന

വശ്രീടെന്ദുകളചനടെ മന്ദുന്നഹിലലൂനടെ നെടെകന്ദുദമഞാള് ,  യഞാനസഞാരന്ദു സകഹിയഞാതകസയന്ദുച്ചും ചഹിന്തയന്ദുമഹിലഞാത,

നവറന്ദുച്ചും യഞാസന്തഹികവന്ദുച്ചും സകമശ്രീകദൃസവന്ദുമഞായ ഈ ജശ്രീവഹിസച്ചും എസസ നെഹിരരഥകമഞാനണന്നറ്റ് എനെഹികറ്റ്

ദസഞാന്നന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എലഞാവരന്ദുച്ചും ഭസൗസഹിക ദനെടങ്ങള്കഞായന്ദുള ഒരന്ദു പരകച്ചും

പഞാചഹിലഹിലഞാണറ്റ്.  എന്നഞാല് എതഹിദചരന്ദുന്നസഞാകനട ഇടെതടഹിലന്ദുച്ചും.  പഹില്കഞാലതറ്റ് ചഹില

രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ സപസവ്യഞാഘഞാസങ്ങള് ഉണഞാകഹിനയങഹിലന്ദുച്ചും,  രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയസലതഹിദനെകഞാദളനറ

ഇനസഞാരന്ദു ബസൗദഹികസല വഹിപ്ലേവമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാന് അദമരഹികയന്ദുനടെ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനനെസഹിനര,  അഥവഞാ

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരരഞാഹഹിസവ്യതഹിനനെസഹിനര സപസഹികരഹിചച.  വന്കഹിടെ ഉസറ്റ്പഞാദേനെസപസകഹിയയന്ദുച്ചും,

സഞാദങസഹിക കണന്ദുപഹിടെന്ദുതങ്ങളചച്ചും അലഞാനസ മനറന്തഞാണറ്റ് എനന്റെ രഞാജവ്യച്ചും

ദലഞാകസച്ചുംസറ്റ്കദൃസഹിയഹിദലകറ്റ് കലൂടഹിദചരതഹിടചളസറ്റ് ? കഞാവവ്യച്ചും, കല, സസത്വചഹിന്ത, സഞാഹഹിസവ്യച്ചും

എന്നഹിങ്ങനനെ ദനെഞാകഹിയഞാല് എന്തഞാണറ്റ് അസഹിനന്റെ സച്ചുംഭഞാവനെ ?  ഞഞാനനെഞാരന്ദു സരച്ചും

സപവഞാസഹിയഞായഹി മഞാറഹി.  ദസഞാനറസൗ അലഞാത മനറഞാരന്ദു അദമരഹികന് എഴന്ദുതന്ദുകഞാരദനെയന്ദുച്ചും

ഞഞാന് പഠഹികഞാദനെഞാ വഞായഹികഞാദനെഞാ കലൂടഞാകഹിയഹില.  നഹന്റെന്റി മഹിലറഹിനനെദപ്പെഞാനല

അദമരഹികനയ ഉദപക്ഷേഹിചച യലൂദറഞാപ്പെഹിദലകറ്റ് കന്ദുടെഹിദയറഹിയ എഴന്ദുതന്ദുകഞാദരഞാടെറ്റ് എനെഹികറ്റ്

അനെന്ദുസഞാപച്ചും ദസഞാന്നഹി.  അദമരഹികന് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരമഞാകനട എനെഹികറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് അടെന്ദുപ്പെച്ചും

ദസഞാന്നഹിയഹിരന്ദുന്ന വഹിശഞാലമഞായ യലൂദറഞാപവ്യന് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ ഒരന്ദു സരച്ചുംസഞാഴറ്റ്ന്ന പസഹിപ്പെറ്റ്

മഞാസസമഞായന്ദുച്ചും എനെഹികറ്റ് ദസഞാന്നഹി.

കദിഴകദിനന്റെ  ആദ്ധരഫ്രാതദികതനയെ  കനണ്ടെതകുനകു

ഈ ബസൗദഹിക വഹിപ്ലേവങ്ങള്കഹിടെയഹിലന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസല് ഉയരന്ന ഒരന്ദു സസവ്യനതകന്ദുറഹിചചള

എനന്റെകഞാഴറ്റ്ചയറ്റ്കറ്റ് മങ്ങദലറഹിരന്ദുന്നഹില.  ഞഞാന് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സത്വയച്ചും ഒരന്ദു 'ഹദേവശ്രീക

നെഹിരശ്രീശത്വരവഞാദേഹി'  ആയഹി സത്വയച്ചും ഭഞാവനെ നചയചമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  കഞാരണച്ചും ഹബബഹിളഹിനല

ഹദേവവവ്യകഹിസത്വനത ഞഞാന് സളഹികളഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എങഹിലന്ദുച്ചും ഈ സപപഞ്ചതഹിനെന്ദു

പഹിന്നഹിനല ശന്ദുദസസത്വനത അഥവഞാ അമലൂരതമഞായ ദബഞാധനത ഞഞാന്

സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നഹരമന് നഹനസയന്ദുനടെ 'കഹിഴകഹിദലകന്ദുള യഞാസസ'  എന്ന സഗ്രനച്ചും

ഞഞാന് വഞായഹിചഹിടചമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പസൗരസറ്റ്സവ്യദദേശങ്ങളഹില് ആദവ്യഞാതഹികസയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും

ദേഹിവവ്യഞാനെന്ദുഭവങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും മഹതഞായപഞാരമരവ്യങ്ങള് ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്നന്ദുനണന്നന്ദു

ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി.  ഞഞാന് കഹിഴകഹിദലകന്ദുള എനന്റെ സത്വന്തച്ചും യഞാസസ ആരച്ചുംഭഹിചച.

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി

digitized by www.sreyas.in



45

അദസസമയച്ചും സനന്ന ഞഞാന് യലൂദറഞാപവ്യന് കഞാവവ്യങ്ങളചച്ചും കലയന്ദുച്ചും പഠഹികഞാനെന്ദുമഞാരച്ചുംഭഹിചച.

നസഫഞ്ചറ്റ് സഹിച്ചുംദബഞാലഹിസതഹിനന്റെ കവഹികളഞായഹിരന്ദുന്ന റഹിച്ചുംബസൗടെറ്റ്,  മലരദമ സന്ദുടെങ്ങഹിയവരന്ദുനടെ

ദേഹിവവ്യദേരശനെങ്ങള് നെഹിറഞ്ഞ കഞാവവ്യങ്ങള് എനെഹികന്ദു സപദസവ്യകച്ചും സപഹിയനപ്പെടവയഞായഹി.

എന്നഞാല് ഇവദരകഞാനളലഞാച്ചും ജരമന് മഹിസഹികറ്റ് കവഹിയഞായഹിരന്ദുന്ന റഹില്നക ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു

എനന്റെ ഇരറ്റ്ടെഭഞാജനെച്ചും.  കഞാവവ്യങ്ങള് എന്തഞാവണച്ചും എന്നസഹിനനെകന്ദുറഹിചചള എനന്റെ

സങല്പ്പെങ്ങളചനടെ മലൂരതരലൂപമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സദൃരറ്റ്ടെഹികള്  .

സസത്വശഞാസറ്റ്സസങ്ങള്കറ്റ് എതഹിദചരഞാനെഞാവഞാത ആഴവന്ദുച്ചും സപസശ്രീകഞാതകസയന്ദുച്ചും

കഞാവവ്യങ്ങള്കറ്റ് കഹിടചച്ചും.  നെര്മ്മള് ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന നെഹിഗ്രലൂഡേമഞായ ഈ സപപഞ്ചനത

വരണഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് കഞാവവ്യങ്ങളഞാണറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് നെല ഉപഞാധഹികനളന്നറ്റ് ഞഞാന് സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു.

ഇരന്ദുപസഞാച്ചും നെലൂറഞാണഹിനല യലൂദറഞാപവ്യന് കലഞാസപവണസകളഞായ സരറഹിയലഹിസവന്ദുച്ചും

ഡേഞാഡേഞായഹിസവന്ദുച്ചും കലൂടെഹി ഞഞാന് പഠനെ വഹിദധയമഞാകന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  അവയഹിനല

ബഹിച്ചുംബങ്ങളചച്ചും ആശയങ്ങളചച്ചും ഞഞാനെഹിരറ്റ്ടെനപ്പെടചനവങഹിലന്ദുച്ചും അവയന്ദുനടെ അവസരണരശ്രീസഹി

അസച്ചുംസറ്റ്കദൃസമഞായഹി സശ്രീരന്ദുന്നന്ദുനവന്നറ്റ് ഞഞാന് കണന്ദു. കലയഹില് ഞഞാനനെദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും കന്ദുനറകലൂടെഹി

വഹിശഹിരറ്റ്ടെമഞായസഹിനെറ്റ് മന്ദുന്ഗ്രണനെ നകഞാടെന്ദുതഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പസസമഞാധവ്യമങ്ങളഹിലലൂനടെ പചപഹിടെഹിച

യഞാസന്തഹികമഞായ ആധന്ദുനെഹികകല വളനര ജന്ദുഗ്രന്ദുപറ്റ്സഞാവഹമഞായഹിടഞാണറ്റ് എനെഹികന്ദു ദസഞാന്നഹിയസറ്റ്.

ആധന്ദുനെഹികകലയഹില് ഉണഞായ നെഹിലവഞാരതകരച,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും രണഞാച്ചും

ദലഞാകമഹഞായന്ദുദതഹിനെന്ദു ദശരച്ചും ഉണഞായ അധനഃപസനെച്ചും എനെഹികന്ദു ഒരഹികലന്ദുച്ചും

ഉള്നകഞാളഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹില.

ഉന്നസമഞായ സപഞാപഞ്ചഹിക വശ്രീക്ഷേണതഹിദലകറ്റ് കടെന്നന്ദു നചലചന്നസഹിനെന്ദുപകരച്ചും,  ഇര്മ്മഞാസഹിരഹി

പല കലഞാസഞാഹഹിസവ്യകഞാരനഞാരന്ദുച്ചും മസറ്റ്സഹിരറ്റ്ക ഹവകലവ്യങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും, മയകന്ദുമരന്ദുന്നന്ദുകളഹിലന്ദുച്ചും

അനലങഹില് ആതഹസവ്യയഹിലന്ദുച്ചും ഒനകയഞാണറ്റ് എതഹിനപ്പെടെന്ദുന്നനസന്നറ്റ് ഞഞാന് കണന്ദു.

അവരനകഞാരന്ദു പദക്ഷേ നെനര്മ്മനയഞാനക സളചഹിടഹിരഹികന്ദുന്ന ഈ ചന്ദുറചമസഹിലഹിനെറ്റ് മന്ദുകളഹിലലൂനടെ

അപ്പെചറദതകറ്റ് ഒനന്നതഹിദനെഞാകഞാന് കഴഹിഞ്ഞന്ദു എന്നന്ദു ദസഞാന്നഞാനമങഹിലന്ദുച്ചും,

പന്ദുറദതകന്ദുള വഴഹി കനണതഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹിടഹില. എനന്റെ സത്വന്തച്ചും കവഹിസകള് കലൂടെന്ദുസല്

ബഹിച്ചുംബപലൂരണവന്ദുച്ചും റഹില്നകയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും റഹിച്ചുംബസൗടെഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ഒനക ദപഞാനല കലൂടെന്ദുസല്

സപസശ്രീകഞാതകസയന്ദുനടെ അടെഹിതറയഹിലന്ദുളസന്ദുമഞായഹി മഞാറഹി.  പസൗരഞാണഹിക ശകഹികനള

ഓരര്മ്മഹിപ്പെഹിചചനകഞാണറ്റ് അരന്ദുദണഞാദേയച്ചും,  രഞാസസഹി,  പകല് ,  സലൂരവ്യന് ,  കഞാററ്റ്,  അഗഹി സന്ദുടെങ്ങഹി

അനെവധഹി ബഹിച്ചുംബങ്ങള് എനന്റെ മനെസഹില് ഉദേയച്ചും നചയഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  ഒപ്പെച്ചും സപഞാചശ്രീനെ

ഹദേവസങല്പ്പെങ്ങളചനടെ അവവ്യകരലൂപങ്ങളചച്ചും.  ഈ കവഹിസകള്കറ്റ് ഒരന്ദു പസൗരസറ്റ്സവ്യ
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ഘടെനെഞാസഞാദേദൃശവ്യവന്ദുച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നന്ദു സകദമണ ഞഞാന് കനണതഹി

വരന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  

അനെന്തദബഞാധതഹിദലകന്ദുച്ചും ജഗ്രദേറ്റ്ശകഹികളഹിദലകന്ദുച്ചും ഉള വഞാസഞായനെനമന്നവണച്ചും

കഞാണനപ്പെട ആന്തരഹികമഞായ ഒരന്ദു സപകദൃസഹിദേദൃശവ്യതഹിനന്റെ ബഹിച്ചുംബങ്ങളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവ.  ഈ

ബഹിച്ചുംബങ്ങളഹില് പലസന്ദുച്ചും സശശ്രീ അരവഹിനനന്റെ കവഹിസകളഹിലന്ദുച്ചും ഋദഗ്രത്വദേതഹിലന്ദുച്ചും പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഞഞാന്

കനണതന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  എനന്റെ കഞാവവ്യസപരവ്യകളഹില് സറ്റ്ഹസസണമഞായ ഒരന്ദു മലൂലവസറ്റ്സന്ദു

അഥവഞാ ഒരന്ദു കഞാവവ്യദദേവസ എനന്ന നെയഹികന്ദുന്നസഞായന്ദുച്ചും സപദചഞാദേഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഞായന്ദുച്ചും

എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച. ഉളഹില് നെഹിലനെഹിന്നഹിരന്ദുന്ന ജനസഹിദമഞായ ഒരന്ദു ദദേവശ്രീഭഞാവച്ചും എനന്റെ ഈ

കവഹിസകളഹിലലൂനടെ രലൂപച്ചും സപഞാപഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.   ദബഞാധതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും ജശ്രീവഹിസതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും

നെഹിഗ്രലൂഢ ശകഹികനള സപസഹിഫലഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന,  സപകദൃസഹിയന്ദുനടെസസൗനരവ്യതഹിനെറ്റ് പഹിന്നഹില്

മറഞ്ഞഹിരഹികന്ദുന്ന ദേഹിവവ്യ ശകഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവള് .  ഈ അനെന്ദുഭവച്ചും പഹില്കഞാലതറ്റ്

എനന്ന ഭഞാരസതഹിനല ദദേവശ്രീസങല്പ്പെവന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.

ഏസഞാണറ്റ് അദസസമയതന്ദു സനന്ന ഞഞാന് ലഞാദവഞാററ്റ്സന്ദു മന്ദുസല് ഉപനെഹിരതന്ദുകള്

വനരയന്ദുള പസൗരസറ്റ്സവ്യ സഗ്രനങ്ങള് പഠഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  ഹദരകദൃരറ്റ്ണ,

അസശ്രീസനഹിയധവ്യഞാനെസച്ചുംഘച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ പസൗരസറ്റ്സവ്യസപസ്ഥഞാനെങ്ങള് ഞഞാന് സഞാമസഹിചഹിരന്ദുന്ന

ആ വലഹിയ പഞാശഞാസവ്യനെഗ്രരതഹിലന്ദുച്ചും ഉനണന്നന്ദുള കഞാരവ്യച്ചും ഞഞാന് കനണതഹി.  എനന്റെ

മനെസഹിനനെ സത്വഞാധശ്രീനെഹിചഹിരന്ദുന്നസറ്റ് കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും യലൂദറഞാപവ്യനെഞായ നെഹിലപഞാടെന്ദുകളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

എങഹിലന്ദുച്ചും,  പസൗരസറ്റ്സവ്യ വശ്രീക്ഷേണവന്ദുച്ചും ഒടചച്ചും പന്ദുറകഹിലഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  ആ അടെന്ദുപ്പെച്ചും വരദഹിചച

വരഹികയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

പഞാശഞാസവ്യചഹിന്തകര ഉതരച്ചും കനണതന്ദുന്നസഹില് പരഞാജയനപ്പെട പല ദചഞാദേവ്യങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും

ഉതരച്ചും ഈ പസൗരസറ്റ്സവ്യദബഞാധനെങ്ങളഹില് ഉനണന്നറ്റ് ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.

അസഹിദനെകഞാനളലഞാച്ചും സപധഞാനെച്ചും പഞാശഞാസവ്യചഹിന്തകരകറ്റ് ആശയപരമഞായഹി മഞാസസച്ചും

ഉദേറ്റ്ദബഞാധഹിപ്പെഹികഞാന് സഞാധഹിച ദബഞാധതഹിനന്റെ ഉയരന്ന സലങ്ങളഹിദലകറ്റ് കടെന്നന്ദു

നചലചന്നസഹിനെന്ദുള മഞാരഗ്രങ്ങളചച്ചും പസൗരസറ്റ്സവ്യരകറ്റ് വശമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നസഞാണറ്റ്.

ഒരഹികല് നസരന്ദുവഹിലലൂനടെ നെടെന്നന്ദുനെശ്രീങ്ങഹിയ എനെഹികറ്റ് ആകഞാശച്ചും സശശ്രീകദൃരറ്റ്ണനെഞാനണന്നറ്റ്

സഹിരഹിചറഹിവന്ദുണഞായ കഞാരവ്യച്ചും ഞഞാനെഹിദപ്പെഞാള് ഓരകന്ദുന്നന്ദു.  സപപഞ്ചതഹിദലകറ്റ് സന്ദുറകന്ദുന്ന

ജനെഞാലകള് ദപഞാനല,  അതരച്ചും മലൂരതഹികള് ജഗ്രതഹിനന്റെ സസവ്യങ്ങനള

ഓരര്മ്മഹിപ്പെഹികന്ദുന്നവയഞാനണന്നറ്റ് എനെഹിനകനന്റെ ഉളഹില്നെഹിന്നന്ദുസനന്ന സഹിരഹിചറഹിവന്ദുണഞായഹി.

പളഹികറ്റ് പന്ദുറതറ്റ് യലൂദറഞാപ്പെഹില് മനറഞാരന്ദു ആദവ്യഞാതഹികധഞാര സപവഹഹികന്ദുന്നന്ദുനണന്നറ്റ് ഞഞാന്

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി
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കനണതഹി.  അസഞാകനട ഹസകസറ്റ്സവചഹിഹ്നങ്ങനള ആദവ്യഞാതഹികപശഞാതലതഹില്

ഉപദയഞാഗ്രഹികന്ദുന്നദസഞാനടെഞാപ്പെച്ചും,  പഴയ വഹിസഗ്രഹഞാരഞാധകരന്ദുനടെ സപസശ്രീകങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും,

പസൗരസറ്റ്സവ്യദലഞാകദതഞാടെറ്റ് നപഞാസന്ദുദവയന്ദുമന്ദുള അസഹിനന്റെ ബന്ധങ്ങള് നെഹിലനെഹിറന്ദുതന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.

രസവഹിദേവ്യയന്ദുനടെ പഞാരമരവ്യച്ചും ഹചനെയന്ദുള്നപ്പെനടെ ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുച്ചും വവ്യഞാപഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സപസശ്രീകങ്ങള് നവറന്ദുച്ചും ഭഞാവനെഞാബഹിച്ചുംബങ്ങള് മഞാസസമനലന്നന്ദുച്ചും അവ മനെശഞാസറ്റ്സസപരമഞായഹി

ശകഹിയന്ദുളവയഞാനണന്നന്ദുച്ചും ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി.  സമലൂഹതഹിനന്റെ

അദബഞാധമനെസഹിന്ദമല് സത്വഞാധശ്രീനെഹിചറ്റ് സപഞാചശ്രീനെ ദദേവശ്രീദദേവനഞാരന്ദുനടെ ദനെരകറ്റ് അവ നെനര്മ്മ

നകഞാണന്ദുദപഞാകന്ദുന്നന്ദു.  സബഹ്മഞാവറ്റ്,  വഹിരറ്റ്ണന്ദു ശഹിവന് എന്നശ്രീ സപഞാപഞ്ചഹികശകഹികള്കറ്റ്

നെലറ്റ്കഹിയഹിരഹികന്ദുന്ന സദൃരറ്റ്ടെഹി,  സച്ചുംരക്ഷേണച്ചും,  സച്ചുംഹരണച്ചും എന്നഹിങ്ങനനെയന്ദുള

സപസശ്രീകവല്കരണച്ചും വളനര അരഥവതഞായഹി ഞഞാന് കണന്ദു.

മനെനഃശഞാസറ്റ്സസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഞഞാന് സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും കനണതഹിയ മനറഞാരന്ദു വഹിരയച്ചും.

ദസഫഞായഹിഡേഹിനന്റെ ഹലച്ചുംഗ്രഹികസനയ കന്ദുറഹിചചള ആശയങ്ങള് എനന്ന എനന്റെ

കദതഞാലഹികഞാ പശഞാതലതഹില് നെഹിന്നറ്റ് ദമഞാചഹിപ്പെഹികഞാന് സഹഞായഹിചച.  എന്നഞാല്

മനെസഹിനന്റെ ആഴദമറഹിയ സലങ്ങനളകന്ദുറഹിചചച്ചും അസഹിനന്റെ സകഹിയഞാതക

മഞാനെങ്ങനളകന്ദുറഹിചചച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും മനെസഹിലഞാകഹിയഹിരന്ദുന്നഹില എനന്നനെഹികന്ദു ദസഞാന്നഹി.

അസഹിനെന്ദുദശരച്ചും ഞഞാന് കഞാരള് ജങ്ങഹിനന്റെ മനെശഞാസറ്റ്സസതഹിലന്ദുച്ചും രസവഹിദേവ്യയഹിലന്ദുമന്ദുള

കദൃസഹികളചമഞായഹി പരഹിചയനപ്പെടച. അനസനെഹികറ്റ് പന്ദുസഹിനയഞാരന്ദു നവളഹിചച്ചും നകഞാണന്ദു സന്നന്ദു. 1968

ല് ഹഹസറ്റ്കലൂളഹിനെറ്റ് ദശരമന്ദുള ദവനെല്കഞാലതറ്റ്,  ദകഞാദളജറ്റ് സപദവശനെതഹിനെറ്റ് ദവണഹി

സശമഹികഞാനസ,  ഞഞാന് ജങ്ങഹിനന്റെ മനെശഞാസറ്റ്സസ രസവഹിദേവ്യഞാ സച്ചുംബന്ധഹിയഞായ കദൃസഹികള്

വഞായഹികന്ദുകയഞാണറ്റ് നചയറ്റ്സസറ്റ്.  സലൂരവ്യനെന്ദുച്ചും സഹിച്ചുംഹവന്ദുച്ചും,  ഫശ്രീനെഹികസന്ദുച്ചും കന്ദുടകവന്ദുച്ചും,  സന്ദുടെങ്ങഹിയ

ബഹിച്ചുംബങ്ങള് ഞഞാന് ഹകകഞാരവ്യച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്ന കഞാവവ്യകല്പ്പെനെകദളഞാടെറ്റ് വളനര

സദേദൃശമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവ എനന്ന പഴയ യലൂദറഞാപവ്യന് മഹിസഹികല് പഞാരമരവ്യങ്ങളചമഞായഹി

ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതഹി. 

ഇനസനന്ന നെദവഞാദഞാനെതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ കലഞാസസത്വശഞാസറ്റ്സസങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും

കനണതലഹിദലകറ്റ് നെയഹിചച.  ഞഞാനെവനയ കന്ദുനറ ആഴതഹില് സനന്ന പരഹിദശഞാധഹിചച.

എന്നഞാല് നെദവഞാദഞാനെച്ചും നസറഞായ വഴഹിദയ നെശ്രീങ്ങഹിയസഞായഹിടഞാണറ്റ് എനെഹികന്ദു ദസഞാന്നഹിയസറ്റ്.

മഞാരസഹിലഹിദയഞാ ഫഹിസഹിദനെഞാവഹിലലൂനടെ അസറ്റ് സന്ദുടെങ്ങഹിയസറ്റ് ഒരന്ദു മഹിസഹികല്

ഉയനതഴന്ദുദന്നല്പ്പെഞായഹിടഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ദവഗ്രച്ചും സനന്ന ഭസൗസഹികവഞാദേതഹിലന്ദുച്ചും
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റഹിയലഹിസതഹിലന്ദുച്ചും കന്ദുടെന്ദുങ്ങഹി ദപഞാകന്ദുകയഞാണന്ദുണഞായസറ്റ്.  പഞാശഞാസവ്യദലഞാകച്ചും പളഹിയന്ദുനടെ

കഞാരകശവ്യങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ദേലൂദരകറ്റ് അകന്നന്ദുമഞാറഹിനയങഹിലന്ദുച്ചും,  നചനന്നതഹിയസറ്റ്

മസദതയന്ദുച്ചും ശഞാസറ്റ്സസദതയന്ദുച്ചും സമരസനപ്പെടെന്ദുതഞാന് കഴഹിയന്ദുന്ന ശരഹിയഞായ

ആതശ്രീയസയഹിദലകല മറഹിചറ്റ് മദറയറമഞായ ഭസൗസഹികവഞാദേതഹിലഞാണറ്റ്.  എനന്റെ

കദതഞാലഹികഞാ പശഞാതലതഹില് നെഹിന്നന്ദുണഞായ ഔതന്ദുകവ്യച്ചും നകഞാണറ്റ് ഞഞാന് ദസഞാമസറ്റ്

അകത്വഹിനെഞാസഹിനന്റെ കദൃസഹികളഹിലന്ദുച്ചും കദതഞാലഹികഞാ സസത്വശഞാസറ്റ്സസതഹിലന്ദുച്ചും കടെന്നന്ദു നചന്നന്ദു.

എന്നഞാല് അസറ്റ് ദേഹിവവ്യഞാനെന്ദുഭവസമതറ്റ് സശ്രീനരയഹിലഞാത സപഞാദയണ മരകടെമന്ദുരറ്റ്ടെഹിയഞായ

വരണ ഭലൂമഹികയഞായഹിടഞാണറ്റ് കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.

മശ്രീനസര എകറ്റ്ഖഞാരടെഹിനന്റെ സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ദേഹിവവ്യഞാനെന്ദുഭവദബഞാധനെങ്ങള് കലൂടെന്ദുസല്

അരഥവതഞായഹി ദസഞാന്നന്ദുകയഞാല് ഞഞാന് അസഹിദലകറ്റ് നെശ്രീങ്ങഹി.  ഒരന്ദുപദക്ഷേ

വവ്യകഹിപരമഞായ ഏദസഞാ ഗ്രദൃഹഞാസന്ദുരസത്വതഹിനന്റെ ദസപരണ നകഞാണഞാവഞാച്ചും,  കന്ദുറചച

സമയദതകറ്റ് പളഹിയന്ദുനടെ ദവലഹിനകടചകള്കറ്റ് പന്ദുറതന്ദുള കദൃസറ്റ്സന്ദുമസതഹിദലകറ്റ് ഒരന്ദു

മടെങ്ങഹി നചലലഹിനെറ്റ് ഞഞാന് സശമഹിചച ദനെഞാകഹി.  എന്നഞാല് ദേഹിവവ്യഞാനെന്ദുഭവ (മഹിസഹികല് )

ദമഖലയഹിനല സകഹിസറ്റ്സവ്യന്പഞാരമരവ്യച്ചും അപലൂരണമഞായ ദബഞാധനെങ്ങളഹിദലഞാ,  ഒറനപ്പെട

വവ്യകഹികളഹിദലഞാ മഞാസസച്ചും ഒസന്ദുങ്ങഹി നെഹില്കന്ദുവയഞാനണന്ന കഞാരവ്യച്ചും ദവഗ്രച്ചും സനന്ന എനെഹികന്ദു

വവ്യകമഞായഹി.  യഥഞാരഥതഹില് പലൂവഹിടെന്ദുന്നസഹിനെന്ദു മന്ദുമറ്റ് നെശഹിപ്പെഹികനപ്പെടച ദപഞായ ഒരന്ദു

പഞാരമരവ്യമഞാണസറ്റ്. കരര്മ്മനെഹിയമച്ചും, പന്ദുനെരജനച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹി പസൗരസറ്റ്സവ്യ ദേരശനെങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

ഞഞാന് പഠഹിച കഞാരവ്യങ്ങള് സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ദബഞാധനെങ്ങദളകഞാള് കലൂടെന്ദുസല്

വസറ്റ്സന്ദുനെഹിരറ്റ്ഠമഞായഹി എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച.

ദലഞാകതഹിനന്റെ വഹിവഹിധഭഞാഗ്രങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുമന്ദുള കന്ദുദറദയനറ ആതശ്രീയസഗ്രനങ്ങളചച്ചും

പഞാഠങ്ങളചച്ചും വഞായഹിചച കഴഹിഞ്ഞദപ്പെഞാള് ദയശന്ദുവഹിനനെ നചഞാലഹിയന്ദുള സകഹിസറ്റ്സവ്യന്

മരകടെമന്ദുരറ്റ്ടെഹി ഒരന്ദു മദനെഞാദരഞാഗ്രമഞായഹിടഞാണറ്റ് എനെഹികറ്റ് കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.  മഞാനെവചരഹിസസതഹില്

എകഞാലവന്ദുച്ചും അദനെകച്ചും മഹഞാനഞാരഞായ ആതശ്രീയഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാര ഉണഞായഹിടചനണന്നന്ദുച്ചും,

ദയശന്ദുസകഹിസറ്റ്സന്ദു,  അദദ്ദേഹച്ചും എസസസനന്ന മഹഞാതഞാവഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും അവരഹില് ഒരഞാള്

മഞാസസമഞാനണന്നന്ദുച്ചും എനെഹികറ്റ് സന്ദുവവ്യകമഞായഹി.  സലമന്ദുറയഞായഹി ഹകമഞാറനപ്പെടറ്റ് കഹിടഹിയ

സപദബഞാധനെങ്ങളഹിലഞാവനട ഏറവന്ദുച്ചും നെന്നഞായഹി സച്ചുംരക്ഷേഹികനപ്പെടഹിരന്ദുന്നസറ്റ്

അദദ്ദേഹതഹിദന്റെസല സഞാനെന്ദുച്ചും.  മഞാറഞാരഹിലന്ദുച്ചും കഞാണഞാത എന്തന്ദു സപദസവ്യകസയഞാണറ്റ്

ദയശന്ദുവഹിലന്ദുളനസന്നന്ദുച്ചും,  കലൂടെന്ദുസല് വവ്യകസദയഞാടെന്ദു കലൂടെഹി മനറവഹിനടെനയങഹിലന്ദുച്ചും കഞാണഞാന്

കഹിടഞാത എന്തന്ദു സപദബഞാധനെങ്ങളഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിദന്റെസഞായഹിടചളസറ്റ് എന്നന്ദുച്ചും
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കനണതന്ദുന്നസഹില് ഞഞാന് പരഞാജയനപ്പെടച.  സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസനത സച്ചുംബന്ധഹിചറ്റ് ഒരഹികല്

എനെഹികന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന മഹിസഹികറ്റ്ഭഞാവച്ചും ഇദപ്പെഞാള് പലൂരണമഞായന്ദുച്ചും കഹിഴകഹിനന്റെ

ദനെരകഞായഹിതശ്രീരന്നന്ദു.

യെകുദ്ധ വൈദിരകുദ്ധ  ഫപസഫ്രാനനം

1969 ല് ഞഞാന് ഒരന്ദു സപഞാദദേശഹിക സരവകലഞാശഞാലയഹില് ദചരന്നറ്റ് പഠഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.

"ദകഞാസറ്റ്ദമഞാളജഹിയന്ദുച്ചും നമറഞാഫഹിസഹികറ്റ്സന്ദുച്ചും"  എന്ന വഹിരയതഹിനല ഒരന്ദു കഞാസറ്റ് ഞഞാന്

സപദസവ്യകച്ചും ഓരകന്ദുന്നന്ദു.  വളനര നെഹിരഞാശഞാജനെകമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.  ആ കഞാസറ്റ്

സപധഞാനെമഞായന്ദുച്ചും ശഞാസറ്റ്സസസച്ചുംബന്ധഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു,  ദകഞാസറ്റ്ദമഞാളജഹി വലന്ദുസഞാനയഞാന്നന്ദുച്ചും

അസഹില് കണഹില.  നമറഞാഫഹിസഹികറ്റ്സറ്റ് അസഹിലന്ദുച്ചും കന്ദുറവഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നസപഞാഫസറന്ദുച്ചും എനന്ന

നെഹിരഞാശനപ്പെടെന്ദുതഹി.  ഞഞാന് അദദ്ദേഹദതഞാടെറ്റ് ദലഞാകതഹിനല സപശറ്റ്നെങ്ങദളയന്ദുച്ചും അവകന്ദുള

പരഹിഹഞാരങ്ങദളയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിനചലഞാച്ചും ദചഞാദേഹിചച.  മനെന്ദുരവ്യസമലൂഹച്ചും അടെന്ദുത മന്ദുപ്പെതഹിയഞ്ചന്ദു

വരരതഹില് കലൂടെന്ദുസല് അസഹിജശ്രീവഹികന്ദുകയഹില എന്നന്ദുച്ചും അസഹിനനെ ഒഴഹിവഞാകഞാന് ഒന്നന്ദുച്ചും

നചയഞാന് കഴഹിയഹില എന്നന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും സപസഹിവചഹിചച. സഞാനനെഞാരന്ദു നസപഞാഫസര ആയഹി സനന്ന

സന്ദുടെരന്നന്ദുനകഞാണറ്റ് സച്ചുംഭവവഹികഞാസങ്ങള് ദനെഞാകഹി കഞാണന്ദുന്നസഹില് സദൃപറ്റ്സനെഞാനണന്നന്ദുച്ചും

അദദ്ദേഹച്ചും എനന്ന അറഹിയഹിചച.

ഇസറ്റ് എന്നഹിലന്ദുള സഞാമലൂഹവ്യസപസഹിബദസനയ പഹിടെഹിചചലചച.  എനെഹികറ്റ് എനന്തങഹിലന്ദുച്ചും

നചയണനമന്നറ്റ് ദസഞാന്നഹി.  ദകവലച്ചും ബന്ദുദഹിപരസയന്ദുനടെ ദേന്തദഗ്രഞാപന്ദുരതഹില്

ജശ്രീവഹിചചനകഞാണറ്റ് ദലഞാകച്ചും സകരന്നടെഹിയന്ദുന്നസറ്റ് കഞാണഞാന് ഞഞാന് ഒരന്ദുകമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  ഈ

സപദചഞാദേനെച്ചും എനന്ന യന്ദുദവഹിരന്ദുദ സപസ്ഥഞാനെതഹിദലകറ്റ് നകഞാനണതഹിചച.  അസഹിനെന്ദു

മന്ദുമന്ദുസനന്ന അകഞാലതറ്റ് സപമന്ദുഖമഞായഹിരന്ദുന്ന മനെന്ദുരവ്യഞാവകഞാശസപസ്ഥഞാനെതഹില് ഞഞാന്

സസറ്റ്പരനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  യന്ദുദവഹിരന്ദുദസപസ്ഥഞാനെതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞായഹി ഞഞാന് നെഹിരവധഹി

സപസഹിദരധങ്ങളഹില് പനങടെന്ദുതന്ദു.  നകഞാളറഞാദഡേഞായഹില് ഈ സപസ്ഥഞാനെച്ചും അസസ

വലന്ദുസഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  അസറ്റ് എനന്ന അസഹിനന്റെ അറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്ന ഒരന്ദു ദനെസഞാവഞാകഹി മഞാറഹി.

ഞഞാന് നെഹിരവധഹി സപസഹിദരധങ്ങള് സച്ചുംഘടെഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹില് സഹഞായഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

ഞഞാന് എസറ്റ്.ഡേഹി.എസറ്റ്.  (ജനെഞാധഹിപസവ്യ സമലൂഹതഹിനെന്ദു ദവണഹി വഹിദേവ്യഞാരഥഹികള് )  എന്ന

സപസ്ഥഞാനെതഹിനന്റെ ഒരച്ചുംഗ്രമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. അസഞാകനട വഹിദേവ്യഞാരഥഹികള്കഹിടെയഹിനല യന്ദുദവഹിരന്ദുദ

സപസ്ഥഞാനെങ്ങളഹില് ഏറവന്ദുച്ചും വലന്ദുസന്ദുച്ചും,  കര്മ്മവ്യളൂണഹിസറ്റ്,  അനെഞാരകഹിസറ്റ് ചഞായറ്റ് വന്ദുകളചള

വഹിപ്ലേവ സപസ്ഥഞാനെങ്ങളചമഞായഹി ബന്ധമന്ദുളസന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  1969 ല് നടെകറ്റ്സഞാസഹിനല
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ഓസഹിനെഹിലന്ദുച്ചും ഇലഹിദനെഞായഹിസഹിനല ചഹികഞാദഗ്രഞായഹിലന്ദുച്ചും വചറ്റ് നെടെന്ന എസറ്റ്.ഡേഹി.എസറ്റ്.  നന്റെ

ദദേശശ്രീയ ദകഞാണ്നവന്രനെന്ദുകളഹില് ഞഞാന് പനങടെന്ദുകന്ദുകയന്ദുമന്ദുണഞായഹി.

ഈ സദര്മ്മളനെങ്ങളഹില് നെലൂറന്ദുകണകഹിനെറ്റ് വഹിദേവ്യഞാരഥഹികള് ഒന്നഹിചചകലൂടെഹി നെഹിരവധഹി

സപശറ്റ്നെങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് ചരച നചയറ്റ്സന്ദു.  എന്നഞാല് സപധഞാനെമഞായന്ദുച്ചും അദമരഹികയഹില്

എങ്ങനനെ ഒരന്ദു വഹിപ്ലേവച്ചും സന്ദുടെങ്ങഞാച്ചും എന്നസഹിനനെകന്ദുറഹിചഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ചഹിന്ത.   അസറ്റ്

അനെഹിവഞാരവ്യമഞായ ഒന്നഞാനണന്ന കഞാരവ്യതഹില് ആരകന്ദുച്ചും സച്ചുംശയമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

എന്നഞാല് 1969  നന്റെ ഒടെന്ദുവഹില് പഴയ ദസഞാരവ്യലഹിസചകളചച്ചും,  പന്ദുസഹിയ സശ്രീസവവഞാദേ

സച്ചുംഘവന്ദുമഞായഹി എസറ്റ്.ഡേഹി.എസറ്റ്.  പഹിളരന്നന്ദു.  നസഞാഴഹിലഞാളഹിവരഗ്ഗെതഹിനന്റെ പഹിന്തന്ദുണ പഹിടെഹിചച

പറണനമന്നന്ദുച്ചും ദനെരഹിദന്റെയന്ദുച്ചും മഹിസസത്വതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും മഞാരഗ്രച്ചും ഉയരതഹിപ്പെഹിടെഹികണനമന്നന്ദുച്ചും ഉള

അഭഹിസപഞായകഞാരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ദസഞാരവ്യലഹിസചകള് .  എനെഹികവരന്ദുനടെ സമശ്രീപനെച്ചും അസസ

ദബഞാദവ്യമഞായഹില.  ഒരന്ദു ഘടതഹില് ഞഞാന് കന്ദുനറകലൂനടെ സശ്രീസവമഞായ സമരസച്ചുംഘങ്ങളഹില്

ദചരന്ദുന്നസഹിനനെകന്ദുറഹിചറ്റ് പരഹിഗ്രണഹിനചങഹിലന്ദുച്ചും,  എനന്റെ സത്വസദവയന്ദുള സമഞാധഞാനെ സപകദൃസച്ചും

കഞാരണച്ചും അസഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും പഹിന്മഞാറന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അരഞാജകപക്ഷേതഹിനന്റെ സമശ്രീപനെച്ചും

എനന്റെ വവ്യകഹിസപകദൃസതഹിനെറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും ഇണങ്ങന്ദുന്നസഞായഹി ദസഞാന്നഹിയസന്ദുനകഞാണറ്റ് ഞഞാന്

അസഹില് ദചരന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ആരന്ദുച്ചും ഗ്രസൗരവമഞായഹി എടെന്ദുകഞാതവഹിധച്ചും ഒരന്ദു നചറഹിയ

നെവ്യളൂനെപക്ഷേമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവര .

ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹി രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയവദൃതങ്ങളഹിനല സന്ദുഹദൃതന്ദുകദളഞാനടെഞാപ്പെച്ചും ഞഞാനെന്ദുച്ചും ഹഹിപ്പെഹി

സപസ്ഥഞാനെനത ഒരന്ദു ഉപരഹിപ്ലേവ,  ബസൗദഹികവഹിരന്ദുദ,  ആനെനദലഞാലന്ദുപസമലൂഹമഞായഹി

കഞാണഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  യന്ദുദതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും ചലൂരണതഹിദന്റെസന്ദുമഞായ ആ സമയതന്ദുച്ചും

മരന്ദുന്നടെഹിചചച്ചും വഹിദനെഞാദേങ്ങളഹില് മന്ദുഴന്ദുകഹിയന്ദുച്ചും കഴഹിയന്ദുന്ന അവരന്ദുനടെ ജശ്രീവഹിസഹശലഹി വളനര

നപഞാളയഞായഹി എനെഹികന്ദു ദസഞാന്നഹി.  ദകവല സന്ദുഖഞാദനെത്വരണതഹില് എനെഹികന്ദു

സദൃപറ്റ്സഹിയടെയഞാന് കഴഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില. രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയദമഞാ, ചഹിന്തഞാപരദമഞാ, ആതശ്രീയദമഞാ ആയ

ഒരന്ദു ഉയരന്ന ലക്ഷേവ്യതഹിനെന്ദു ദവണഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഞഞാന് ദനെഞാകഹിനകഞാണഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.

അദസസമയച്ചും ഞഞാനനെനന്റെ ആതശ്രീയവന്ദുച്ചും സസത്വചഹിന്തഞാപരവന്ദുമഞായ പഠനെങ്ങള് സന്ദുടെരന്നന്ദു

നകഞാണന്ദുമഹിരന്ദുന്നന്ദു.

എനന്റെ കവഹിമനെസചച്ചും,  ദേഹിവവ്യഞാനെന്ദുഭവ സസറ്റ്പരസയന്ദുച്ചും ഒനക വചചനകഞാണന്ദു ദനെഞാകഹിയദപ്പെഞാള്

ഇര്മ്മഞാസഹിരഹി എലഞാ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയസച്ചുംരച്ചുംഭങ്ങളചച്ചും വളനര ബഞാദഹവ്യഞാനന്ദുഖമഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന്

കണന്ദു.  അദസഞാനടെ ആദവ്യഞാതഹിക ജശ്രീവഹിസമഞാണറ്റ് എന്തന്ദുനകഞാണന്ദുച്ചും നമചനമന്നറ്റ്

നെഹിശയഹിചചനകഞാണറ്റ് എനന്റെ കഞാവവ്യസപരവ്യയഹിദലകന്ദുച്ചും ധവ്യഞാനെതഹിദലകന്ദുച്ചും ഞഞാന് മടെങ്ങഹി.
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വളനര ശകമഞായ ഒരന്ദു ബലൂരരത്വഞാവഹിരന്ദുദ,  വവ്യവസ്ഥഹിസഹിവഹിരന്ദുദ,  ഇടെസന്ദുപക്ഷേസമശ്രീപനെച്ചും

പഹിദന്നയന്ദുച്ചും വളനര വരരങ്ങദളഞാളച്ചും നെഹിലനെഹിറന്ദുതഹിയഹിരന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും,  പഹിന്നശ്രീനടെഞാരഹികലന്ദുച്ചും

ഞഞാന് അദമരഹികയഹിനല രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയസച്ചുംരച്ചുംഭങ്ങളഹിദലകറ്റ് സഹിരഹിചചദപഞായഹില.  ഒരന്ദു

പരഹിധഹിവനര ആ ചഞായറ്റ് വന്ദുകള് ഇനപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും എന്നഹില് അവദശരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.
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ആതജീയെപഫ്രാതകളളനം  ഡവൈദങ്ങളളനട കനണ്ടെതലകുനം

1970  നന്റെ സന്ദുടെകതഹില് ഞഞാന് നഡേന്വറഹില് ഒരന്ദു ഗ്രന്ദുരന്ദുവഹിനനെ കനണതഹി.  കന്ദുദറ

ആദവ്യഞാതഹികസപദബഞാധനെങ്ങള് അദദ്ദേഹനമനെഹികറ്റ് പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹിതന്നന്ദു.

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകള് പരഹിമഹിസങ്ങളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദുനവങഹിലന്ദുച്ചും,

ആദവ്യഞാതഹികപഞാസയന്ദുമഞായഹി എനന്ന കലൂടഹിയഹിണകന്ദുന്നസഹില് അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു രഞാസസത്വരകച്ചും

ദപഞാനല വരതഹിചച.  അദദ്ദേഹതഹിലലൂനടെ പരഹിചയനപ്പെട ആതശ്രീയമഞാരഗ്രങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ്

ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസച്ചും എനന്റെ മന്ദുഖവ്യ അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെ പദസഹിയഞായഹി ഞഞാന് നസരനഞ്ഞടെന്ദുതന്ദു.

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും,  ബന്ദുദമസച്ചും,  സഹിദയഞാസഫഹി,  സലൂഫഹിമസച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ ദേഹിവവ്യഞാനെന്ദുഭവ

ആതശ്രീയപഞാസകളചനടെ ഒരന്ദു നെഹിര സനന്ന അദദ്ദേഹനമനെഹികറ്റ് പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹി സന്നഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അസഹില് ആലശ്രീസറ്റ് നബയറ്റ്ലഹിയന്ദുനടെ നെഹിഗ്രലൂഢശഞാസറ്റ്സസ സപദബഞാധനെങ്ങള് മന്ദുസല് നസന്

വനരയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഗ്രന്ദുരറ്റ്ദേറ്റ്ജശ്രീഫഹിനന്റെ സപദബഞാധനെങ്ങള്കറ്റ് അസഹില് സപമന്ദുഖമഞാനയഞാരന്ദു

സ്ഥഞാനെച്ചും കല്പ്പെഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  മസങ്ങളചനടെ ബഞാഹവ്യരലൂപങ്ങള്കറ്റ് പന്ദുറകഹില് കഞാസലഞായ

അന്തരദേരശനെങ്ങള് നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്നന്ദുനണന്നറ്റ് ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി.

നെഹിരവധഹി അദമരഹികന് ആചഞാരവ്യന്മഞാര അകഞാലതറ്റ് ദപനരടെന്ദുതറ്റ് വന്നഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ദപഞാരഞാതസഹിനെറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് നെഹിന്നന്ദുള ആചഞാരവ്യനഞാരന്ദുച്ചും അദമരഹികയഹില്

എതഹിതന്ദുടെങ്ങഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇന്ഡേവ്യ,  ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസച്ചും,  ഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാര എന്നഹിങ്ങനനെയന്ദുള

സപസഹിസച്ചുംസറ്റ്കഞാര സഞാസറ്റ്പരവ്യങ്ങള് അദമരഹികയഹില് വലഹിയദസഞാസഹില് മന്ദുളനപഞാടഞാന്

സന്ദുടെങ്ങഹി.  ഞഞാന് ഉള്നപ്പെടഹിരന്ദുന്ന സച്ചുംഘച്ചും നഡേന്നവറഹില് സനന്നയന്ദുള പലസഹില്

ഒന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബജശ്രീവഹിസതഹിനെന്ദുച്ചും,  സപസഹിസച്ചുംസറ്റ്കഞാര സപസ്ഥഞാനെങ്ങള്കന്ദുച്ചും പകരച്ചും

വയറ്റ്കഞാവന്ദുന്നസന്ദുച്ചും അദപ്പെഞാള് സശ്രീരതന്ദുച്ചും ആകരരകമഞായഹി ദസഞാന്നഹിയസന്ദുമഞായ മനറഞാരന്ദു

ജശ്രീവഹിസരശ്രീസഹി അവനരനെഹികറ്റ് കഞാടഹിതന്നന്ദു.

പലരശ്രീസഹികളഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഉതമമഞായവനയ എലഞാച്ചും നസനരനഞ്ഞടെന്ദുകന്ദുന്ന ഒരന്ദു

രശ്രീസഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ആ ആചഞാരവ്യദന്റെസറ്റ്.  അദദ്ദേഹച്ചും സത്വന്തച്ചുംവശ്രീക്ഷേണങ്ങളചനടെ കഞാരവ്യതഹില്

സഞാരവലസൗകഹികനെന്ദുച്ചും,  സസവ്യച്ചും എവഹിനടെ കണഞാലന്ദുച്ചും സത്വശ്രീകരഹികണച്ചും എന്നന്ദു സത്വയച്ചും

വഹിശത്വസഹിചഹിരന്ദുന്ന ആളചമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസറ്റ് അസപസഹിദരഞാദവ്യമഞായ ഒരഞാശയമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.
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എന്നഞാല് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഈ സമശ്രീപനെതഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു ദേലൂരവ്യവന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. പഠഹിചഹിരന്ദുന്ന

വഹിരയങ്ങള് പലൂരണമഞാകന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് മന്ദുമറ്റ് സനന്ന സനെഹികറ്റ് ഒരന്ദു ഗ്രന്ദുരന്ദുവഞാകണനമന്ന

ആവശവ്യച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനെന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഒടെന്ദുവഹില് സനന്റെ ശഹിരവ്യസത്വച്ചും സത്വശ്രീകരഹികഞാനെഞാവശവ്യനപ്പെടചനകഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും

ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുമന്ദുള നെഹിരവധഹി ആദവ്യഞാതഹികസച്ചുംഘടെനെകള്കറ്റ് കതന്ദുകനളഴന്ദുസഹി.

ദലഞാകതഹിനല എലഞാ മസപഞാരമരവ്യങ്ങദളയന്ദുച്ചും എസപകഞാരച്ചും ദകഞാരതഹിണകണനമന്നറ്റ്

സനെഹികന്ദു മഞാസസദമ മനെസഹിലഞായഹിടചളളൂ എന്നറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് ദസഞാന്നഹി.  സത്വഞാഭഞാവഹികമഞായന്ദുച്ചും

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഈ നെഹിരദദ്ദേശച്ചും സത്വശ്രീകരഹികഞാന് ആരന്ദുച്ചും സനന്നയന്ദുണഞായഹില.

ഇസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഒരന്ദു ആതശ്രീയ കളനെഞാണയവന്ദുമഞായഹി ഉണഞായ എനന്റെ ആദേവ്യനത

സമരകച്ചും.  ഇതരകഞാര ,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും സത്വയച്ചും അവകഞാശവഞാദേങ്ങളചമഞായഹി നെടെകന്ദുന്ന

പഞാശഞാസവ്യഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാരന്ദുനടെ ഇടെയഹില് ദേന്ദുരലഭമല എനന്നനെഹികറ്റ് മനെസഹിലഞായഹി.

ആതശ്രീയസ ആതഞാവഹിനെന്ദു മഞാസസമല അഹച്ചുംഭഞാവതഹിനെന്ദുച്ചും ആകരരകമഞാണറ്റ്.  കഞാരണച്ചും

അഹച്ചുംഭഞാവതഹിനെറ്റ് അസഹിനന്റെ  ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ ശകഹിദനെടെഞാനെന്ദുള വഴഹിയന്ദുച്ചും അസഹിലന്ദുണറ്റ്.

നെമന്ദുകറ്റ് ലക്ഷേവ്യതഹിനലതന്ദുന്നസഹിനെന്ദു മന്ദുമറ്റ് സനന്ന ഒരന്ദു ഗ്രന്ദുരന്ദുവഞാകഞാനെന്ദുച്ചും

വഹിമരശനെങ്ങള്കസശ്രീസമഞായ ഒരന്ദു സ്ഥഞാനെച്ചും ദനെടെഞാനെന്ദുച്ചും കഴഹിയന്ദുച്ചും.  അസറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ

അദനെത്വരണതഹിനെറ്റ് വഹിരഞാമമഹിടെന്ദുച്ചും.  ഒരന്ദുപദക്ഷേ ആതശ്രീയസയഹിനല അഹച്ചുംബന്ദുദഹിനയ

നചറന്ദുപ്പെതഹില് സനന്ന പരഹിചയനപ്പെടസറ്റ് ആ സപശറ്റ്നെനതകന്ദുറഹിചറ്റ് കരന്ദുസലന്ദുണഞാവഞാനെന്ദുച്ചും

അസഹിനല വശ്രീഴറ്റ്ചകള് ഒഴഹിവഞാകഞാനെന്ദുച്ചും എനന്ന സഹഞായഹിചച എന്നന്ദുപറയഞാച്ചും.

ആതശ്രീയപരഹിശശ്രീലനെങ്ങള്കറ്റ് ചഹിലദപ്പെഞാള് പഞാരശത്വഫലങ്ങള് ഉണഞാവഞാച്ചും എന്ന കഞാരവ്യച്ചും

ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി.  അസന്ദുദപഞാനല വവ്യവസ്ഥഞാപഹിസമഞായ ദേഹിവവ്യഞാനെന്ദുഭവസച്ചുംഘങ്ങള്കറ്റ്

ദപഞാലന്ദുച്ചും അമഹിസസത്വദദേഞാരച്ചും വരഞാച്ചും.  സന്ദുടെകതഹില് പല മഞാരഗ്രതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

കടെച്ചുംനകഞാളചന്ന ആചഞാരവ്യനന്റെ സമശ്രീപനെച്ചും രസകരമഞായഹി ദസഞാന്നഹി.  ആഴറ്റ്ചദസഞാറന്ദുച്ചും ഒരന്ദു

സപദബഞാധനെതഹില് അനലങഹില് മഞാരഗ്ഗെതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും മനറഞാന്നഹിദലകറ്റ് നെശ്രീങ്ങന്ദുന്ന രശ്രീസഹി.

എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും പന്ദുസഹിയ ആശയങ്ങളചച്ചും വഹിചഹിസസമഞായ കഥകളചച്ചും നകഞാണറ്റ്

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ രശ്രീസഹി വളനര പന്ദുസന്ദുമയന്ദുളസന്ദുച്ചും,  നെഞാടെകശ്രീയവന്ദുച്ചും,

ഉദതജനെകരവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പദക്ഷേ ഇതരച്ചും ഒരന്ദു സമശ്രീപനെച്ചും നവറന്ദുച്ചും ഉപരഹിപ്ലേവസയഹില്

നചനന്നതഞാന് മഞാസസച്ചും വഹിധഹികനപ്പെടസഞാനണന്നറ്റ് അധഹികച്ചും ഹവകഞാനസ സനന്ന ഞഞാന്

സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു. ഹവവഹിദവ്യമഞാരന്ന ജനെസകളചനടെ നെലൂറഞാണന്ദുകള് നെശ്രീണ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളഹില്

നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഉരന്ദുതഹിരഹിഞ്ഞന്ദുവന്ന ഈ ദബഞാധനെങ്ങനളലഞാച്ചും പരഹിശശ്രീലഹികന്ദുന്നസന്ദു ദപഞാകനട
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അല്പ്പെനമനന്തങഹിലന്ദുച്ചും പഠഹികന്ദുകനയങഹിലന്ദുച്ചും നചയഞാന് ആനരനകഞാണറ്റ് സഞാധഹികന്ദുച്ചും?

അസന്ദുച്ചും വവ്യകഹിനയന്ന നെഹിലയഹില് ഒരഞാള്കറ്റ് അനെന്ദുദയഞാജവ്യമലഞാതവയന്ദുച്ചും

അവയഹിലന്ദുണഞാദയകഞാച്ചും എന്നന്ദുളദപ്പെഞാള് ?  ആതശ്രീയമഞാരഗ്രങ്ങളഹിനല ഹവവഹിദവ്യനത

ബഹന്ദുമഞാനെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും ദവണനമന്നസറ്റ് ശരഹിസനന്ന.  എന്നഞാല്

ജശ്രീവഹിസച്ചും ഒരന്ദു നസരനഞ്ഞടെന്ദുപ്പെറ്റ് ആവശവ്യനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.  നെമന്ദുകറ്റ് ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു പഞാസദയ

പഹിന്തന്ദുടെരഞാന് കഴഹിയലൂ. അസറ്റ് വഹിശഞാലമഞായ ഒന്നഞാനണങഹില് ഏറവന്ദുച്ചും നെലസറ്റ്.

ഏസഞാണറ്റ് ഈ സമയതറ്റ് ഞഞാന് ഉപനെഹിരതന്ദുകനള കനണതന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  അവയഹില്

ഞഞാന് വളനരദയനറ സപദചഞാദേനെച്ചും കനണതന്ദുകയന്ദുച്ചും അവനയനെഹികറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും സപഹിയനപ്പെട

സഗ്രനങ്ങളഞായഹി സശ്രീരന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  അനസനന്ന മറച നെഹിരവധഹി

ദവദേഞാന്തസഗ്രനങ്ങളഹിദലകറ്റ് നെയഹിചച.  ഹവകഞാനസ സനന്ന ഞഞാന് ശങരഞാചഞാരവ്യരന്ദുനടെ

കദൃസഹികള് ,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും വഹിദവകചലൂഡേഞാമണഹി ദപഞാനലയന്ദുള നചറന്ദുസഗ്രനങ്ങള്

വഹിവരതനെരലൂപതഹില് ആരതഹിദയഞാനടെ പഠഹിചച.  ഞഞാന് പരഹിചയനപ്പെട വഹിവഹിധ

സപദബഞാധനെങ്ങളഹില് ദവദേഞാന്തമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എനന്ന ഏറവന്ദുച്ചും ആഴതഹില് സറ്റ്പരശഹിചസറ്റ്.

ഒരഹികല് ഒരന്ദു സന്ദുഹദൃതഹിദനെഞാനടെഞാപ്പെച്ചും നഡേന്വറഹിനല ഒരന്ദു കന്ദുന്നന്ദു കയറഹിയസറ്റ്

ഞഞാദനെഞാരകന്ദുന്നന്ദു.  ഞങ്ങള് ഏറവന്ദുച്ചും മന്ദുകളഹിനലതഹിയദപ്പെഞാള് ,  നപനടനന്നനന്റെ ഉളഹില്

ഒരന്ദു ദബഞാധമന്ദുണരന്നന്ദു.  ഞഞാന് അമരനെഞാണറ്റ്.  എന്നഹിനല ഞഞാന് ജനെനെ മരണങ്ങളഞാല്

പരഹിമഹിസനപ്പെടവനെനലന്നന്ദുച്ചും,  ഇസഹിനെന്ദു മന്ദുമന്ദുച്ചും ഞഞാന് അനെവധഹി ജശ്രീവഹിസങ്ങള്

ജശ്രീവഹിചഹിടചനണന്നന്ദുച്ചും എനെഹികറ്റ് ദബഞാധമന്ദുണഞായഹി.

ഇതരച്ചും ദവദേഞാന്തപരമഞായ അന്തരദേരശനെങ്ങള് എനെഹികറ്റ് വളനര സത്വഭഞാവഹികമഞായഹി

കഞാണനപ്പെടച.  എന്നഞാല് എദന്നഞാനടെഞാപ്പെമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന സന്ദുഹദൃതഹിനെറ്റ് ഞഞാനനെന്തഞാണറ്റ്

പറയന്ദുന്നനസന്നറ്റ് മനെസഹിലഞായഹില. എനന്റെ സസത്വചഹിന്തഞാപരമഞായ സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും നെഹിമഹിതച്ചും ഞഞാന്

നെഹിരവധഹി ബന്ദുദമസസലൂസസങ്ങളചച്ചും പഠഹിചച.  അസഹില് 'ലങവസര'  അസഹിസപസൗഡേമഞാനയഞാരന്ദു

സഗ്രനമഞായഹി ദസഞാന്നഹി.  ഞഞാന് ദനെരദത പഠഹിചഹിരന്ദുന്ന അസറ്റ്സഹിസത്വവഞാദേവന്ദുച്ചും,  പസൗരസറ്റ്സവ്യ

ധവ്യഞാനെപഞാരമരവ്യങ്ങളചച്ചും സര്മ്മഹില് ബന്ധഹിപ്പെഹിച ഒരന്ദു പഞാലച്ചും ദപഞാനലയഞാണറ്റ്

ബന്ദുദമസസലൂസസങ്ങള് എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടസറ്റ്.

എനന്റെ മനെസറ്റ് ഉറചചദപഞാകന്ദുന്നസഹിനെന്ദു മന്ദുമറ്റ് നചറന്ദുപ്പെതഹില് സനന്ന ഇതരച്ചും

സപദബഞാധനെങ്ങള് പഠഹികഞാനെഞായസന്ദുനകഞാണറ്റ് എനന്റെ പഞാശഞാസവ്യവഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസതഹിനെറ്റ്

പലൂരകമഞാകതകവഹിധച്ചും ഏനറകന്ദുനറ ഒരന്ദു പസൗരസറ്റ്സവ്യവഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസതഹിനന്റെ സപദയഞാജനെവന്ദുച്ചും

എനെഹികറ്റ് കഹിടഹി.
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ആദര ഡയെഫ്രാഗപരദിശജീലനനം

പസൗരസറ്റ്സവ്യ സസമദേഞായങ്ങനള കന്ദുറഹിചചള എനന്റെ പഠനെച്ചും നവറന്ദുച്ചും ബന്ദുദഹിപരമഞായ ഒന്നന്ദു

മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  ദയഞാഗ്ര സപഞാണഞായഞാമ പരഹിശശ്രീലനെങ്ങള് നചയറ്റ്സന്ദുള പരശ്രീക്ഷേണങ്ങളചച്ചും

അസഹിലന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. 1970 നല ദവനെല്കഞാലതറ്റ് ഞഞാന് സശ്രീസവമഞായ സപഞാണഞായഞാമ, മസന്ത,

ധവ്യഞാനെ അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങള് പരഹിശശ്രീലഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  ഇസറ്റ് ഞഞാന് പലരശ്രീസഹിയഹില് ബന്ധച്ചും

പന്ദുലരതഹിയഹിരന്ദുന്ന സകഹിയഞാദയഞാഗ്ര സസമദേഞായതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും വന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സലൂക്ഷേറ്റ്മസലതഹില് ശകഹിനയ ഉണരതന്ദുന്നസഹില് ഈ സപസകഹിയ വളനര ഫലസപദേമഞായഹി

സപവരതഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഞഞാന് കണന്ദു.

സപഞാണന് നെഞാഡേഹികളഹിലലൂനടെ സഞ്ചരഹികന്ദുന്നസറ്റ് എനെഹികനെന്ദുഭവഹികഞാന് കഴഹിഞ്ഞന്ദു.

ചസകങ്ങളചനടെ ചഹില അനെന്ദുഭവങ്ങളചച്ചും,  സ്ഥല കഞാല പരഹിമഹിസഹികള്കപ്പെചറദതകന്ദുള

ദബഞാധതഹിനന്റെ നപഞാസന്ദുവഞായ വഹികഞാസവന്ദുച്ചും ഞഞാന് അനെന്ദുഭവഹിചച.  മസന്ത

പരഹിശശ്രീലനെങ്ങള്കറ്റ് എന്നഹില് സപദസവ്യകമഞാനയഞാരന്ദു ഫലമന്ദുണഞായഹി.  ഞഞാന് കഴഹിഞ്ഞ

ജനതഹില് ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദു ദയഞാഗ്രഹിദയഞാ മദറഞാ ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു എനന്നലഞാച്ചും എനെഹികന്ദു ദസഞാന്നഹി.

ഒരന്ദുപദക്ഷേ ആ സമയതറ്റ് എനന്റെ സമശ്രീപനെതഹില് കന്ദുദറ സഭമകല്പ്പെനെകള്

ഉണഞായഹിരന്ദുന്നഹിരഹികഞാച്ചും.  ഇന്നഹിദപ്പെഞാള് പഹിന്തഹിരഹിഞ്ഞന്ദു ദനെഞാകന്ദുദമഞാള് എനെഹികങ്ങനനെ

ദസഞാന്നന്ദുന്നന്ദു.  

സപഞാണഞായഞാമതഹില് നെഹിന്നറ്റ് കഹിടഹിയ മനറഞാരന്ദു ദനെടച്ചും,  വരരങ്ങളഞായഹി എനന്ന

അലടഹിനകഞാണഹിരന്ദുന്ന അലരജഹികള് ഏസഞാണറ്റ് വഹിടചമഞാറഹി എന്നന്ദുളസഞാണറ്റ്.  അനസനന്റെ

നെഞാഡേശ്രീവവ്യവസ്ഥനയ ശന്ദുദവന്ദുച്ചും സന്ദുഗ്രമവന്ദുമഞാകഹി.  ദയഞാഗ്രപരഹിശശ്രീലനെതഹിനെറ്റ് മനെസഹിദനെയന്ദുച്ചും

ശരശ്രീരനതയന്ദുച്ചും ദരഞാഗ്രവഹിമന്ദുകമഞാകഞാന് കഴഹിയന്ദുനമന്നറ്റ് ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി.

വശ്രീടെന്ദുകളചച്ചും നചടെഹികളചച്ചും ദപഞാലന്ദുള നെഹിശലവസറ്റ്സന്ദുകളഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും സഹജമഞായഹി

നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്ന മലൂലസസത്വതഹിനന്റെ സഞാന്നഹിദവ്യനത അനെന്ദുഭവഹിചചനകഞാണറ്റ് രഞാസസഹി ഹവകഹി

നഡേന്നവറഹിനല നസരന്ദുവന്ദുകളഹില് നെടെന്നഹിരന്ദുന്നസറ്റ് ഞഞാദനെഞാരകന്ദുന്നന്ദു.  ജഡേതഹില്

ബന്ധഹിസനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദുനകഞാണറ്റ്,  സകദമണ മനെന്ദുരവ്യനെഹിലലൂനടെ വഹികസഹികഞാനെഞായഹി

നവമല്നകഞാളചന്ന പന്ദുരന്ദുരനനെ അഥവഞാ ആതഞാവഹിനനെ എനെഹികനെന്ദുഭവഹികഞാനെഞായഹി.

ദബഞാധച്ചും പരഹിമഹിസഹികളഹിലഞാതസന്ദുച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെനയഞാനക നെഹിലനെഹില്പ്പെഹിനന്റെ ആധഞാരവന്ദുമഞാണറ്റ്.

ഒരന്ദു സഗ്രലൂപ്പെഹിനെന്ദുച്ചും,  ഒരന്ദു ആശയതഹിനെന്ദുച്ചും,  ഒരന്ദു സച്ചുംഘടെനെകന്ദുച്ചും അസഹിനനെ

അവകഞാശനപ്പെടെഞാനെഞാവഹില.  നവറന്ദുച്ചും മണഹിനെഞാല് നെഹിരര്മ്മഹിസമഞായ ഈ ശരശ്രീരദതഞാടെന്ദുകലൂടെഹിയ
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മനെന്ദുരവ്യനെഹിലലൂനടെയന്ദുള ദബഞാധതഹിനന്റെ വഹികഞാസച്ചും മഹതരമഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും

സഞാവധഞാനെതഹിലന്ദുളസന്ദുച്ചും, വഹിരമകരവന്ദുച്ചും, ദവദേനെഞാകരവന്ദുച്ചും കലൂടെഹിയഞാണറ്റ്.

അനസഞാരന്ദു നെശ്രീണയഞാസസ സനന്നയഞായഹിരഹികന്ദുച്ചും,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ഉന്നസമഞായ സപസവ്യഞാശകള്

ഒന്നന്ദുമഹിലഞാനസ സന്ദുരന്ദുപറ്റ്സഹിയഹിലഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന ഈ ഭസൗസഹികസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹില് .  അസറ്റ്

ഞഞാന് സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു.

ബകുദ്ധമതവൈകുനം ഡവൈദഫ്രാന്തവൈകുനം - ഞഫ്രാന്  ഡവൈദഫ്രാന്തദിയെഫ്രാവൈകുനകു

1972 ല് ഞഞാനെന്ദുച്ചും എനന്റെ ഒരന്ദു സന്ദുഹദൃതന്ദുച്ചും കലൂടെഹി കഞാലഹിദഫഞാരണഹിയയഹിദലകറ്റ് നെശ്രീങ്ങഹി.

അവഹിനടെ സജശ്രീവമഞായഹിരന്ദുന്ന ആതശ്രീയസച്ചുംഘടെനെകളചദടെയന്ദുച്ചും നചറന്ദുസച്ചുംഘങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും

സപവരതനെങ്ങളഹില് അടെന്ദുതഹിടെപഴകഞാനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.   ഞങ്ങള് കന്ദുദറദയനറ

ഇന്തവ്യഞാസച്ചുംഘങ്ങള് സനരശഹിചച.  രഞാമകദൃരറ്റ്ണ-ദവദേഞാന്ത ദകസനച്ചും,

ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരസച്ചുംഘച്ചും,  അരവഹിനദകസനച്ചും,  കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹിനഫസൗദണരന്

സന്ദുടെങ്ങഹി നെഹിരവധഹി ആസശമങ്ങളചച്ചും അവഹിടെങ്ങളഹിനല ഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാനരയന്ദുച്ചും ഞങ്ങള്

സനരശഹിചച. അവഹിനടെനെഹിനന്നലഞാച്ചും എനന്തങഹിലന്ദുനമഞാനക പഠഹികഞാനെന്ദുച്ചും ഞങ്ങള്കഞായഹി.

ജഞാപ്പെനെശ്രീസറ്റ്,  ഹചനെശ്രീസറ്റ്,  സഹിബതന് ,  ദസരവഞാദേഹി സസമദേഞായങ്ങളഹിലന്ദുള

ബന്ദുദമസദകസനങ്ങളചച്ചും ഞങ്ങള് സനരശഹിചച.  ചഞാന് ,  നസന് സസമദേഞായങ്ങളഹിലന്ദുള

ദനെരഹിടചള സമശ്രീപനെവന്ദുച്ചും,  സപകദൃസഹിദയഞാടെന്ദുള ബന്ധവന്ദുച്ചും വളനര ആകരരകമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സങ്ങളചനടെ മലൂരതഹികളചച്ചും സഞാസന്തഹിക ദയഞാഗ്ര അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങളചച്ചും നകഞാണറ്റ് സഹിബതന്ദുകഞാര

ഹഹിനന്ദുകദളഞാടെറ്റ് വളനര അടെന്ദുത സഞാമവ്യച്ചും ദസഞാന്നഹിചച. സപകദൃസഹിദയഞാടെന്ദുള അസഹിനന്റെ ബന്ധച്ചും

കഞാരണച്ചും എനെഹികന്ദു സഞാദവഞായഹിസദതഞാടെറ്റ് ഒരന്ദു സപദസവ്യക അടെന്ദുപ്പെച്ചും ദസഞാന്നഹി.  അസഹിനന്റെ

പഠനെതഹില് എനന്ന സഹഞായഹികഞാന് നെനലഞാരന്ദു ഹചനെശ്രീസറ്റ് അദവ്യഞാപകദനെയന്ദുച്ചും ഞഞാന്

കനണതഹി.

സഞാദവഞായഹിസച്ചും മന്ദുന്വഹിധഹികനളഞാന്നന്ദുമഹിലഞാത,  ഭലൂമഹിദയഞാടെറ്റ് വളനര അടെന്ദുപ്പെച്ചും പന്ദുലരതന്ദുന്ന,

സപകദൃസഹിദയഞാടെറ്റ് ഒന്നഞായഹി നെഹില്കന്ദുന്ന മസപരഹിവരതനെതഹില് സഞാസറ്റ്പരവ്യമഹിലഞാത ഒരന്ദു

മസമഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസഞാ പലൂരണവന്ദുച്ചും,  വഹിധഹി കല്പ്പെഹികഞാതസന്ദുച്ചും,  പഞാപദതയന്ദുച്ചും,

സന്മഞാരഗ്രഹികസദയയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിനചഞാന്നന്ദുച്ചും ദവവലഞാസഹി നകഞാളഞാതസന്ദുമഞാണറ്റ്.  ഒരന്ദു

അനെന്ദുബന്ധ മഞാരഗ്രനമന്ന നെഹിലയഹില് ഞഞാന് സഞാദവഞായഹിസച്ചും വഹിശദേമഞായഹി സനന്ന കന്ദുനറ

വരരങ്ങള് പഠഹിചച.  അനസനന്ന ഒടെന്ദുവഹില് ഹചനെശ്രീസറ്റ് പഞാരമരവ്യചഹികഹിതഞാപദസഹി

പഠഹികന്ദുന്നസഹിദലകറ്റ് നകഞാനണതഹിചച.  

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി
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ഒരഹികല് എനെഹികന്ദു സഞാദവഞായഹിസതഹിനല പന്ദുദരഞാഹഹിസപടവന്ദുച്ചും ചഞാരതനപ്പെടച കഹിടഹി.

എങഹിലന്ദുച്ചും എനന്റെ ദേഞാരശനെഹികമനെസറ്റ് എനന്ന കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും ബന്ദുദമസതഹിദലകന്ദുച്ചും

ദവദേഞാന്തതഹിദലകന്ദുച്ചും വലഹിചടെന്ദുപ്പെഹികന്ദുകയഞാണന്ദുണഞായസറ്റ്.  കന്ദുറനഞ്ഞഞാരന്ദു കഞാലദതകറ്റ്

ഞഞാന് ഇവ രണഹിദന്റെയന്ദുച്ചും ദേരശനെങ്ങളഹിദലകറ്റ് ദപഞായഹി വന്നന്ദുനകഞാണഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ബന്ദുദമസതഹിനന്റെ ധശ്രീരണഞാശകഹി എനന്ന ആകരരഹിചച,  ഒപ്പെച്ചും ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ

ആദേരശവഞാദേവന്ദുച്ചും എനന്ന ഒരന്ദുദപഞാനല ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹിചച.

ബന്ദുദമസതഹിനന്റെ യന്ദുകഹിഭസദേസ വഞാകന്ദുകള്കപ്പെചറദതകറ്റ് കടെന്നന്ദു നചലചന്നവഹിധച്ചും

സലൂക്ഷേറ്റ്മവന്ദുച്ചും,  മനെസഹിനനെ കന്ദുറഹിചചള ബന്ദുദമസതഹിനന്റെ ധഞാരണ

അസഞാമഞാനെവ്യവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഹിനെന്ദുമന്ദുമഹില് പഞാശഞാസവ്യസസത്വചഹിന്ത നവറന്ദുനമഞാരന്ദു കന്ദുളന്

മഞാസസച്ചും.  എന്നഞാല് ദവദേഞാന്തതഹിനെറ്റ് ശന്ദുദ അസറ്റ്സഹിസത്വദതയന്ദുച്ചും ദബഞാധദതയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ്

ഒരന്ദു കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എനന്റെ അന്തരച്ചുംഗ്രതഹിനല ദേഹിവവ്യഞാനെന്ദുഭവ

ദചഞാദേനെകദളഞാടെറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും ഇണങ്ങഹി നെഹിന്നസന്ദുച്ചും.  അസറ്റ് ആതഞാവഹിദനെയന്ദുച്ചും,  ദേഹിവവ്യസകറ്റ്

ദവണഹിയന്ദുള അസഹിനന്റെ ചഹിരന്തനെമഞായ ദേഞാഹദതയന്ദുച്ചും കദൃസവ്യമഞായഹി സപസഹിഫലഹിപ്പെഹിചച.  

ഒരന്ദു ജഗ്രദേറ്റ് സദൃരറ്റ്ടെഞാവഹിനന്റെ ആവശവ്യകസ (ബന്ദുദമസതഹില് അസഹില) എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച.

അസഞാകനട പഴയ ഏക ഹദേവഞാരഞാധനെയഹിനല സത്വരഗ്രനെരകങ്ങളചനടെ ഉടെമസ്ഥനെഞായ

ദസത്വചഞാധഹിപസഹി അല,  മറഹിചറ്റ് വഹിദവകപലൂരണനെന്ദുച്ചും ദസപമസത്വരലൂപവന്ദുമഞായ ദേഹിവവ്യപഹിസഞാവന്ദുച്ചും,

മഞാസഞാവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.   ഹഹിനന്ദുമസതഹിനല ശഹിവദനെയന്ദുച്ചും പഞാരവസഹിദയയന്ദുച്ചും ദപഞാനല.

അസന്ദുദപഞാനല സനന്ന ആതഞാവഹിനന്റെ അസറ്റ്സഹിസത്വച്ചും,  ഉയരന്ന ആതദബഞാധച്ചും എന്നഹിവ

സത്വയച്ചുംസഹിദമഞാനണന്നന്ദുച്ചും ഞഞാന് കണന്ദു.  നെഹിലനെഹില്പ്പെഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ സസവ്യച്ചും, 'എലഞാച്ചും

ഞഞാന് ' എന്ന അനെന്ദുഭവമഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി.

ബന്ദുദമസതഹിനല അനെഹച്ചുംഭഞാവ സമശ്രീപനെച്ചും,  സഞാഴറ്റ്ന്ന സലതഹിലന്ദുള അഥവഞാ

'അബദമഞായ ഞഞാന് '  ഭഞാവനത നെഹിരഞാകരഹികന്ദുന്ന ഒനന്നന്ന നെഹിലയഹില്

ശരഹിയഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും,  പല ബസൗദരന്ദുച്ചും നചയചന്നദപഞാനല ആതസസത്വനത പഞാദടെ

സളഹികളദയണസഹിനന്റെ ആവശവ്യച്ചും ഞഞാന് കണഹില.  ഇന്ഡേവ്യയഹില് വളരന്നന്ദു വന്നഹിടചച്ചും,

ബന്ദുദമസച്ചും എന്തന്ദുനകഞാണറ്റ് ആതഞാവറ്റ്,  സബഹ്മച്ചും,  ഈശത്വരന് എന്നഹിവനയനയലഞാച്ചും

നെഹിരഞാകരഹിചച?   എന്തന്ദുനകഞാണറ്റ് അവരകറ്റ് ഒരന്ദു സമലൂരണവന്ദുച്ചും സച്ചുംഗ്രസവന്ദുമഞായ

ദേരശനെമഞായഹി ഉപനെഹിരതന്ദുകനള സത്വശ്രീകരഹികഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹില എനന്നനെഹികറ്റ്

മനെസഹിലഞായഹില.  എലഞാറഹിനെന്ദുച്ചും പന്ദുറനമ ദവദേഞാന്തദേരശനെമഞാകനട സന്ദുറന്നസന്ദുച്ചും

മന്ദുന്വഹിധഹികളഹിലഞാതസന്ദുമഞാണന്ദുസഞാനെന്ദുച്ചും.
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ബന്ദുദമസച്ചും ദവദേഞാന്തതഹിനല പല ആശയങ്ങദളയന്ദുച്ചും എടെന്ദുതറ്റ് സത്വന്തച്ചുംരലൂപതഹില്

പന്ദുനെനഃസപസറ്റ്സഞാവഹിചസഞായഹി കഞാണനപ്പെടച. അവര സബഹ്മനത ധരര്മ്മകഞായനെന്ദുച്ചും, ആതഞാവഹിനനെ

ദബഞാധഹിചഹിതനെന്ദുച്ചും,  ഹദേവനത അഥവഞാ ഈശത്വരനനെ ബന്ദുദനെന്ദുമഞാകഹി മഞാറഹി.

അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ബന്ദുദമസനത എസസമഞാസസച്ചും ഞഞാന് ആദേരഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദുനവങഹിലന്ദുച്ചും

ദവദേഞാന്തതഹില് നെഹിന്നന്ദു മഞാറഹി ബന്ദുദമസ അനെന്ദുയഞായഹിയഞാവഞാന് മസഹിയഞായ കഞാരണനമഞാന്നന്ദുച്ചും

എനെഹികറ്റ് കഞാണഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹില.  അസഹിനന്റെ ഫലച്ചും ഞഞാന് ഒരന്ദു ദവദേഞാന്തഹിയഞാവന്ദുകയന്ദുച്ചും

അനസനന്റെ ജശ്രീവഹിസസസത്വദേരശനെമഞായഹി മഞാറന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു എന്നന്ദുളസഞാണറ്റ്.  ഇന്നന്ദുച്ചും

അസങ്ങനനെ സനന്ന സന്ദുടെരന്ദുന്നന്ദു.  ബന്ദുദമസദേരശനെങ്ങള് ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ ചടകലൂടഹില്

അനെഞായഞാസമഞായഹി ഘടെഹിപ്പെഹികഞാന് എനെഹികറ്റ് കഴഹിഞ്ഞന്ദു.

ദലഞാകതഹിനല വഹിവഹിധ ആതശ്രീയമഞാരഗ്രങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് നപഞാസന്ദുവഞായഹി പഠഹികന്ദുന്ന

സസമദേഞായതഹില് നെഹിന്നറ്റ് മഞാറഹി ദവദേഞാന്തനത സപദസവ്യകമഞായഹി അനെന്ദുസന്ധഞാനെച്ചും നചയഞാന്

സന്ദുടെങ്ങഹിയസറ്റ് എനന്റെ ജശ്രീവഹിസവഹികഞാസതഹിനല സന്ദുസപധഞാനെമഞായ ഒരന്ദു ഘടമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അസഹിനെന്ദുദശരച്ചും എലഞാച്ചും പരഹിശശ്രീലഹികഞാന് സശമഹികന്ദുന്നദസഞാ ദപഞാകനട,  എലഞാച്ചും

പഠഹിദകണസഹിനന്റെ ദപഞാലന്ദുച്ചും ആവശവ്യകസ എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടഹില.

ആതരന്തദിക സനരഫ്രാസദിയെഫ്രായെ  രമഷ്ണ മഹൈരഷദി

ബന്ദുദമസതഹിനന്റെ ബസൗദഹികമഞായ ഗ്രഹനെസദയഞാ,  അസഹിനന്റെ ദനെരഹിടചള

മഞാനെസഹികസപദബഞാധനെങ്ങദളഞാ ഇലഞാതസഞാണറ്റ് ദവദേഞാന്തച്ചും എന്നനെഹിലകഞാണറ്റ് എനെഹികറ്റ്

ആദേവ്യച്ചും കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് അവധലൂസഗ്രശ്രീസ,  അരറ്റ്ടെഞാവസകഗ്രശ്രീസ സന്ദുടെങ്ങഹിയ

അഹദേത്വസദവദേഞാന്ത സഗ്രനങ്ങളഹില് ഇവനയലഞാച്ചും ഞഞാന് കനണതഹി.  എന്നഞാല് ഏറവന്ദുച്ചും

സപധഞാനെച്ചും,  ഞഞാന് മനറവഹിനടെനയഞാനകയന്ദുച്ചും കണഹിടചളസഹിദനെകഞാനളലഞാച്ചും ഉദേറ്റ്ബന്ദുദമഞായ

സപദബഞാധനെങ്ങള് നെലറ്റ്കഹിയ ഒരന്ദു ഗ്രന്ദുരന്ദുവഹിനനെ കന്ദുറഹിചറ്റ് മനെസഹിലഞാകഹി എന്നസഞാണറ്റ്.

അഹദേത്വസജ്ഞഞാനെഹിയഞായ രമണമഹരരഹിയന്ദുനടെ സപദബഞാധനെങ്ങളഹില് ജശ്രീവസചറസന്ദുച്ചും,

ബസൗദഹികമഞായഹി അസഹിവവ്യകവന്ദുച്ചും,  അദസസമയച്ചും ആതശ്രീയമഞായഹി ഉന്നസവന്ദുച്ചും

സപഞാദയഞാഗ്രഹികവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു ദവദേഞാന്തച്ചും ഞഞാന് ദേരശഹിചച.  മനെസഹിനന്റെ സപവരതനെങ്ങദളയന്ദുച്ചും

അസഹിനെപ്പെചറമന്ദുള ദബഞാധസലദതയന്ദുച്ചും പലൂരണമഞായഹി കണറഹിഞ്ഞ ഒരന്ദു പരഹിപലൂരണ

ജ്ഞഞാനെഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു രമണമഹരരഹി.  ആദേവ്യമഞായഹി ഞഞാന് കണദപ്പെഞാള് മന്ദുസല് സനന്ന

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ചഹിസസതഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഒരന്ദു ആകരരണച്ചും എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച.

രമണമഹരരഹി എനന്റെ ഒരന്ദു ആതശ്രീയപഹിസഞാവന്ദുച്ചും,  സബഹ്മജ്ഞഞാനെതഹിനന്റെ ആസവ്യന്തഹിക
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മഞാസദൃകയന്ദുമഞായഹി സന്ദുടെരന്നന്ദു.  ഞഞാന് ഇന്ഡേവ്യയഹിനല അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ആസശമവന്ദുമഞായഹി

കതഹിടെപഞാടെന്ദുകള് നെടെതന്ദുകയന്ദുച്ചും,  അവരന്ദുനടെ മഞാസഹിക പഠഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും,  പഹില്കഞാലതറ്റ്

അസഹില് ദലഖനെങ്ങള് എഴന്ദുസന്ദുകയന്ദുമന്ദുണഞായഹി.

ആതജ്ഞഞാനെച്ചും ആണറ്റ് എലഞാ ആദവ്യഞാതഹിക മഞാരഗ്രങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും ആസവ്യന്തഹികസത.

അസന്ദുസനന്നയഞാണറ്റ് ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ അടെഹിതറയന്ദുച്ചും.  സനന്നപ്പെറഹി അറഹിയന്ദുക എന്നസഞാണറ്റ്

ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ സപധഞാനെ മന്ദുസദേഞാവഞാകവ്യച്ചും.  രമണമഹരരഹി ഈ ആതജ്ഞഞാനെ

മഞാരഗ്ഗെതഹിനന്റെ പരഹിപലൂരണ മലൂരതഹിമദേറ്റ്ഭഞാവമഞായഹി ജശ്രീവഹിചച.  അദദ്ദേഹതഹിലലൂനടെ ദവദേഞാന്തച്ചും

ഒരന്ദു സജശ്രീവസഞാന്നഹിദവ്യവന്ദുച്ചും,  എലഞാ കഞാലദദേശങ്ങദളയന്ദുച്ചും സപകഞാശഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന

ദജവ്യഞാസഹിസചനമന്ന നെഹിലയഹില് ഒരന്ദു ഉറചനെഹില ഹകവരഹിചച.  

അദസസമയച്ചും രമണമഹരരഹി പഞാരമരവ്യങ്ങളഹിദലഞാ,  ആചഞാരങ്ങളഹിദലഞാ,  നവറന്ദുച്ചും

പന്ദുസറ്റ്സകപഠനെതഹിദലഞാ,  ചടെങ്ങന്ദുകളഹിദലഞാ കന്ദുടെന്ദുങ്ങഹിയഹില.  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ അഹദേത്വസച്ചും

ലളഹിസവന്ദുച്ചും, ഋജന്ദുവന്ദുച്ചും, ആധന്ദുനെഹികവന്ദുച്ചും, അദങ്ങയറനത സഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരതഹിനെന്ദുവനരയന്ദുള

വഞാഗ്രറ്റ്ദേഞാനെവന്ദുമഞാണറ്റ്.   അസറ്റ് ഓദരഞാ വവ്യകഹികന്ദുച്ചും സശ്രീരതന്ദുച്ചും അനെന്ദുദയഞാജവ്യവന്ദുച്ചും

സന്ദുലഭവന്ദുമഞാണറ്റ്.

ഞഞാന് അസഹില് പരഹിപലൂരണ ശഞാന്തഹി അനെന്ദുഭവഹിചച.  രമണമഹരരഹിയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും,

സശശ്രീരഞാമകദൃരറ്റ്ണ സച്ചുംഘതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും,  ഉപനെഹിരതന്ദുകളചദടെയന്ദുച്ചും,  ശങരഞാചഞാരവ്യരന്ദുദടെയന്ദുച്ചും

സത്വഞാധശ്രീനെങ്ങള് എനന്റെ ദവദേഞാന്ത മഞാരഗ്ഗെതഹിനന്റെ അടെഹിതറയഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു. ഞഞാന് മറച പല

സപധഞാനെ ദവദേഞാന്തസഗ്രനങ്ങളചച്ചും പഠഹിചറ്റ് അഹദേത്വസ സസമദേഞായനതകന്ദുറഹിചറ്റ് സന്ദുവവ്യകമഞായ

വശ്രീക്ഷേണച്ചും ദനെടെഞാന് സശമഹിചച.  എനന്റെ പരഹിശശ്രീലനെ പദസഹിയഹിലഞാകനട,  രമണമഹരരഹിയന്ദുച്ചും,

നജ കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹിയന്ദുച്ചും പഠഹിപ്പെഹിച ജ്ഞഞാനെദയഞാഗ്രച്ചും അഥവഞാ ജ്ഞഞാനെതഹിലലൂനടെയന്ദുള

സഞായലൂജവ്യച്ചും എന്ന ആതഞാദനെത്വരണതഹിനന്റെ പഞാസ ഞഞാന് സഹിരനഞ്ഞടെന്ദുതന്ദു.

ഇതരച്ചും ധവ്യഞാനെമഞാരഗ്രങ്ങനളലഞാച്ചും മനെസഹിനനെ ശഞാന്തവന്ദുച്ചും ആഴമന്ദുളസന്ദുച്ചും

ആകന്ദുന്നവയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാന് പഞാശഞാസവ്യദദേശതന്ദുള സപധഞാനെ

ദയഞാഗ്രപരഹിശശ്രീലകദരയന്ദുച്ചും,  ആതശ്രീയസച്ചുംഘങ്ങദളയന്ദുച്ചും പരഹിദശഞാധഹിചഹിരന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും,

എനെഹികറ്റ് പഹിന്തന്ദുടെരഞാന് പറഹിയ ഒരഞാചഞാരവ്യനനെ അവരകഹിടെയഹില് ഞഞാന്

കനണതന്ദുകയന്ദുണഞായഹില.  എനന്റെ വവ്യകഹിസത്വ സപകദൃസച്ചും നകഞാണറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് സപശസറ്റ്സരന്ദുച്ചും

അമഹിസസഭമകഞാരന്ദുമഞായ സപസ്ഥഞാനെങ്ങനള ഞഞാന് ഒഴഹിവഞാകഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല്

ആദവ്യഞാതഹികജശ്രീവഹിസദതഞാടെറ്റ് ഒരന്ദു ശകമഞായ അരപ്പെണച്ചും എന്നഹില് വളരന്നന്ദു വന്നന്ദു.
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സലൂഫദി സഫമ്പദഫ്രായെനം

ദലഞാകതഹിനല ആദവ്യഞാതഹികസസമദേഞായങ്ങനള പരഹിദശഞാധഹികന്ദുന്നസഹിനന്റെ കലൂടതഹില്

ഞഞാന് സലൂഫഹി സസമദേഞായതഹിദലകന്ദുച്ചും ദനെഞാകഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവരന്ദുമഞായഹി നെല ബന്ധങ്ങള്

ഉണഞായഹിരന്ദുന്ന ഗ്രന്ദുരറ്റ്ദേറ്റ്ജശ്രീഫഹിനന്റെ സപദബഞാധനെങ്ങളഹിലലൂനടെയഞാണറ്റ് അസറ്റ് സഞാധഹിചസറ്റ്.

സന്ദുടെകതഹിലന്ദുള എനന്റെ ധഞാരണ, സലൂഫഹികള്കറ്റ്,  ഹഹിനന്ദുകള്കന്ദുച്ചും ബന്ദുദമസകഞാരകന്ദുച്ചും

ഒപ്പെച്ചും ഔന്നസവ്യച്ചും പന്ദുലരതന്ദുന്നസന്ദുച്ചും,  സകഹിസറ്റ്സവ്യന് വഹിശന്ദുദരന്ദുദടെസഹിദനെകഞാള് വളനര

ഗ്രഹനെവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു ദേഹിവവ്യഞാനെന്ദുഭവ പഞാരമരവ്യമന്ദുനണന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സലൂഫഹികള് ആതജ്ഞഞാനെനതകന്ദുറഹിചചച്ചും,  ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരനതകന്ദുറഹിചചച്ചും,  എലഞാ

മസങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും ഏകസനയകന്ദുറഹിചചച്ചും ഒനക സച്ചുംസഞാരഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല്

സഞാമസഹിയഞാനസ സലൂഫഹികള്കഹിടെയഹിലന്ദുള അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസദയയന്ദുച്ചും ദചരഹിസഹിരഹിവഹിദനെയന്ദുച്ചും

ഞഞാന് കണന്ദു.  അനസനെഹികറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് കലൂടെന്ദുസല് അസത്വഞാസ്ഥവ്യകരമഞായഹി മഞാറഹി.

സലൂഫഹികളഞാണറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് അഹദേത്വസദവദേഞാന്തച്ചും സദൃരറ്റ്ടെഹിചസറ്റ് അനലങഹില് ജപ്പെഞാനെഹിനല

നസന്നഹിനന്റെ കഞാരണകഞാര എന്നശ്രീ മടഹിലന്ദുള അവകഞാശവഞാദേങ്ങനളലഞാച്ചും സശ്രീരതന്ദുച്ചും

അസഹിശദയഞാകഹികള് മഞാസസമഞാണറ്റ്.

സലൂഫഹികള് ഒരന്ദു സരതഹിലന്ദുള നപരന്ദുമഞാറ ചടതഹില് അഥവഞാ കലൂടഞായ സപവരതനെതഹില്

ഊന്നല് നകഞാടെന്ദുതഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസറ്റ് എനന്റെ വവ്യകഹിദകസനശ്രീകദൃസമഞായ സപകദൃസതഹിനെറ്റ്

ആകരരകമഞായഹി ദസഞാന്നഹിയഹില. അവര ഉപദയഞാഗ്രഹിചഹിരന്ദുന്ന ഹബബഹിള് പദേസപദയഞാഗ്രങ്ങള്

എനന്ന കദൃസറ്റ്സന്ദുമസദതയന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ മന്ദുന്വഹിധഹികദളയന്ദുച്ചും ഓരര്മ്മഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയറ്റ്സന്ദു.  അവരന്ദുനടെ ഹദേവസങല്പ്പെച്ചും വളനര വവ്യകഹിപരവന്ദുച്ചും വളനര

ഹവകഞാരഹികവന്ദുമഞായഹി കഞാണനപ്പെടച.  ഞഞാന് ധരര്മ്മ സസമദേഞായങ്ങളഹിനല കലൂടെന്ദുസല്

നെഹിസച്ചുംഗ്രവന്ദുച്ചും അമലൂരതവന്ദുമഞായ ശന്ദുദദബഞാധനതയഞാണറ്റ് ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടസറ്റ്.

ഞഞാന് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സലൂഫഹികളഹില് പലരന്ദുമഞായഹി സമരകനപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവരന്ദുനടെ പല

ദകസനങ്ങളചച്ചും സനരശഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും വഹിവഹിധവഹിരയങ്ങനളപ്പെറഹി സച്ചുംസഞാരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയചമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരന്ദു ദയഞാഗ്ര വശ്രീക്ഷേണതഹിലലൂനടെയഞാണറ്റ് അദമരഹികന് സത്വദദേശഹികളഞായ

പല സലൂഫഹികളചച്ചും സലൂഫഹിസനത  കണഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  മന്ദുഹര്മ്മദേഹിദനെഞാടെന്ദുളസഹിദനെകഞാള്

അവരകറ്റ് ബന്ധച്ചും റലൂമഹിദയഞാടെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ഞഞാന് കണന്ദുമന്ദുടഹിയ വഹിദദേശ

ബന്ധങ്ങളചള സലൂഫഹികള് അവരഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും വവ്യസവ്യസറ്റ്സരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പസൗരസറ്റ്സവ്യ

ധഞാരര്മ്മഹിക സസമദേഞായങ്ങദളകഞാള് ഇസഞാച്ചും മഹികചസഞായഹി അവര കണന്ദു.  അസന്ദുനകഞാണന്ദു
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സനന്ന ഒരന്ദു സലൂഫഹിയഞാകന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് മന്ദുമറ്റ് ഒരന്ദു യഞാഥഞാസ്ഥഹിസഹിക മന്ദുസശ്രീമഞാദവണസന്ദുനണന്നറ്റ്

അവര ശഠഹിചച. ഇസറ്റ് സലൂഫഹിമസതഹിലന്ദുള എനന്റെ സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും നകടെന്ദുതഹികളഞ്ഞന്ദു.

ഡവൈദങ്ങഡളയെകുനം  ഫശജീ അരവൈദിന്ദഡനയെകുനം  കനണ്ടെതകുനകു

ഏനസഞാനക ആതശ്രീയഞാചഞാരവ്യന്മഞാരന്ദുനടെ സപദബഞാധനെങ്ങളഞാദണഞാ ഞഞാന് പഠഹിചഹിടചളസറ്റ്,

എനന്റെ ചഹിന്തകളചദടെയന്ദുച്ചും വഹികഞാരങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില് ദനെഞാകഹിയഞാല്

അവരഹില് ഏറവന്ദുച്ചും സശദഞാരഹന് സശശ്രീ അരവഹിനനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാന് വഞായഹിചഹിടചള ഒരന്ദു

സഗ്രനകഞാരദനെഞാടെന്ദുച്ചും ഉപമഹികഞാനെഞാവഞാത സരച്ചും ബന്ദുദഹിവവ്യഞാപറ്റ്സഹി അരവഹിനനെന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അസഹിരന്ദുകളഹിലഞാത സമന്ദുസദേതഹില് നെശ്രീന്തഹി നെടെകന്ദുന്ന സഹിമഹിച്ചുംഗ്രലച്ചും ദപഞാനല,  ഒരന്ദുവനെറ്റ്

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ മദനെഞാമണലതഹിലലൂനടെ അസഹിരന്ദുകഞാണഞാനസ നെശ്രീന്തഹി നെടെകഞാനെഞാവന്ദുച്ചും.

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ മന്ദുമഹില് ഞഞാന് പഠഹിചറഹിഞ്ഞ എലഞാ പഞാശഞാസവ്യബന്ദുദഹിജശ്രീവഹികളചച്ചും,

സഹിദന്മഞാരന്ദുച്ചും  നവറന്ദുച്ചും കന്ദുളന്മഞാര മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു .  ഇന്ഡേവ്യന് ആചഞാരവ്യന്മഞാരന്ദുനടെ

കലൂടതഹിലഞാകനട അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സപദബഞാധനെങ്ങള് വവ്യകവന്ദുച്ചും,  ആധന്ദുനെഹികവന്ദുച്ചും,

വഹിശഞാലവന്ദുച്ചും,  കഞാവവ്യഞാതകവന്ദുച്ചും ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസറ്റ് ജഞാസഹിയന്ദുദടെദയഞാ,

അവകഞാശവഞാദേങ്ങളചദടെദയഞാ,  മന്ദുന്വഹിധഹികളചദടെദയഞാ കളങങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ്

മന്ദുകവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരഹികല് ഞഞാന് ദസടെഹിനകഞാണഹിരന്ദുന്ന സപഞാചശ്രീനെദലഞാകതഹിനന്റെ

സപദഹളഹികകനള സന്ദുറന്നന്ദു കഞാണഹിചചനകഞാണറ്റ് അരവഹിനനന്റെ ദേരശനെച്ചും പഴമനയ പന്ദുല്കഹി

നെഹില്കന്ദുന്നന്ദു. എന്നഞാല് എലഞാകഞാലദതയന്ദുച്ചും മഞാനെവസമലൂഹതഹിനെറ്റ് സത്വശ്രീകരഹികഞാവന്ദുന്ന ഒരന്ദു

സഞാരവലസൗകഹികവന്ദുച്ചും സമസന്ദുലഹിസവന്ദുമഞായ ദേരശനെതഹിലലൂനടെ അസറ്റ് ഭഞാവഹിയഹിദലകന്ദുള

പഞാസയന്ദുച്ചും കഞാടഹിതരന്ദുന്നന്ദു.

ആതദബഞാധതഹിനന്റെ ഒരന്ദു നെവദലഞാകതഹിനെറ്റ് നെഞാനഹി കന്ദുറഹിചചനകഞാണറ്റ് സശശ്രീ അരവഹിനന്

ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ മഹതഞായ പഞാരമരവ്യങ്ങനള സമരസനപ്പെടെന്ദുതഹി അവനയ ആദഗ്രഞാള

സപസകഹിയന്ദുളസഞാകഹി പരഹിവരതനെച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  അദദ്ദേഹച്ചും പഞാശഞാസവ്യസച്ചുംസറ്റ്കഞാരനത,

അസഹിനന്റെ ബസൗദഹിക ഔന്നസവ്യദതഞാടെന്ദുച്ചും ആദവ്യഞാതഹിക പരഹിമഹിസഹികദളഞാടെന്ദുച്ചും കലൂടെഹി

വവ്യകമഞായഹി മനെസഹിലഞാകഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ബഞാഹവ്യരലൂപങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും ലസൗകഹികഞാനെന്ദുഭവങ്ങദളഞാടെന്ദുമന്ദുള പഞാശഞാസവ്യ അഭഹിനെഹിദവശതഹിനന്റെ

അസഹിനെഹിശഹിസനെഞായ ഒരന്ദു വഹിമരശകനെഞായഹിരഹിനക സനന്ന അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ്

പഞാശഞാസവ്യസഞാഹഹിസവ്യതഹിനലയന്ദുച്ചും,  സസത്വചഹിന്തയഹിനലയന്ദുച്ചും വഹിലനപ്പെട അച്ചുംശങ്ങനള

ഉയരതഹികഞാടഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാന് അരവഹിനനന്റെ നെഹിരവധഹി കദൃസഹികള് പഠഹിചച.
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ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ സസത്വദേരശനെങ്ങളഞായ ദവദേഞാന്തച്ചും മന്ദുസല് സഞാച്ചുംഖവ്യച്ചും,  ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസച്ചും,  സസന്തച്ചും

വനരയന്ദുളവയന്ദുനടെ എലഞാ രഹസവ്യങ്ങളചച്ചും അനെഞാവരണച്ചും നചയചന്ന 'ഹലഫറ്റ് ഡേഹിഹവന് '

(ദേഹിവവ്യ ജശ്രീവഹിസച്ചും) ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു അവയഹില് ഒന്നറ്റ്.

അസഹില് ഓദരഞാ അദവ്യഞായവന്ദുച്ചും സന്ദുടെങ്ങന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും ഉപദയഞാഗ്രഹിച ഋദഗ്രത്വദേതഹിനല

നെഹിരവധഹി ദശഞാകങ്ങള് ഞഞാന് സശദഹിചച.  അവ അസഹിഗ്രച്ചുംഭശ്രീരങ്ങളചച്ചും നെഹിഗ്രലൂഡേങ്ങളചമഞായഹി

ഞഞാന് കണന്ദു.  ദവദേങ്ങനള കന്ദുറഹിചറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് പഠഹികഞാന് ഞഞാനെന്ദുറചച.  സശശ്രീ അരവഹിനനന്റെ

കദൃസഹികളഹില് ,  ഋദഗ്രത്വദേതഹിനല സപഞാരഥനെകനള അവലച്ചുംബഹിചറ്റ് അദദ്ദേഹനമഴന്ദുസഹിയ

'അഗഹിദദേവദനെഞാടെന്ദുള സപഞാരഥനെകള് '  എന്ന സഗ്രനച്ചും എനന്റെ കഞാവവ്യഭഞാവനെനയ

നസഞാടചണരതഹി.

അനസനന്ന 'ദവദേരഹസവ്യച്ചും'  എന്ന മനറഞാരന്ദു സഗ്രനതഹിദലകറ്റ് നെയഹിചച.  അസറ്റ്

ദവദേസപദബഞാധനെങ്ങനള സപദസവ്യകമഞായഹി വഹിശദേമഞാകന്ദുകയന്ദുച്ചും ദവദേദേരശനെച്ചും എനെഹികഞായഹി

സന്ദുറന്നന്ദു സരഹികയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  'ദവദേരഹസവ്യച്ചും'  എനന്റെ ജശ്രീവഹിസതഹിനല സപധഞാനെനപ്പെട ഒരന്ദു

കദൃസഹിയഞായഹി മഞാറഹി.  ഞഞാനെഞാ സഗ്രനച്ചും പലയഞാവരതഹി വഞായഹിചച.  ഒരന്ദു സച്ചുംഭവച്ചും ഞഞാനെഹിദപ്പെഞാള്

ഓരകന്ദുന്നന്ദു.  സന്ദുഹദൃതന്ദുകനള കഞാണന്ദുന്നസഹിനെഞായഹി ഒരഹികല് നകഞാളറഞാദഡേഞായഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

കഞാനെഡേയഹിദലകന്ദുള ഒരന്ദു ബസറ്റ് യഞാസസയഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഞഞാന് .  അന്നറ്റ് രഞാസസഹി കന്ദുനറ

ഹവകഹി ഞഞാനെശ്രീ പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും വഞായഹികന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസറ്റ് 1971 നല

ദവനെല്കഞാലമഞായഹിരന്ദുന്നഹിരഹികണച്ചും.  ഒരന്ദു ഹവദേഹിക ദേരശനെച്ചും എനന്റെ മന്ദുന്നഹില് ഉദേയച്ചും

നചയറ്റ്സന്ദു.  ദബഞാധതഹിനന്റെ സന്ദുടെരചയഞായ പരഹിണഞാമസപസകഹിയനയ സന്ദുറന്നന്ദുകഞാണഹിചചനകഞാണറ്റ്

ഹവദേഹിക ഉരസചകളചനടെ ഒരന്ദു ദഘഞാരയഞാസസ സനന്ന എനന്റെ മന്ദുന്നഹില് നസളഹിഞ്ഞന്ദു.

ജനെനെമരണങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും,  രഞാപ്പെകലന്ദുകളചദടെയന്ദുനമലഞാച്ചും രഹസവ്യങ്ങനള ചന്ദുരന്ദുളഴഹിചചനകഞാണറ്റ്

ദവദേവഹിജ്ഞഞാനെച്ചും സപകദൃസഹിയഹിനലങ്ങന്ദുച്ചും നെഹിറഞ്ഞന്ദു സന്ദുളചമന്ദുന്നസഞായഹി ഞഞാന് അനെന്ദുഭവഹിചച.

അണയഞാത അഗഹിദപഞാനല, ജശ്രീവകന്ദുലതഹിനന്റെ അഭഹിലഞാരങ്ങനള വഹഹിചചനകഞാണറ്റ് ദവദേച്ചും

നെര്മ്മന്ദുനടെ അന്തരഞാതഞാവഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞായഹി നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്നന്ദു.

നെഞാനമസസമഞാസസച്ചും അധ:പസഹിചച എന്ന കഞാരവ്യച്ചും വളനര ദവദേനെദയഞാടെന്ദു കലൂടെഹി മഞാസസദമ

നെമന്ദുകഞാദലഞാചഹികഞാന് കഴഹിയലൂ.  സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ ദപരഹില് ആ സപഞാചശ്രീനെ

ദേഹിദവവ്യഞാദേയങ്ങളചനടെ ദനെരകറ്റ് നെഞാച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ വഞാസഹിലന്ദുകള് നകഞാടഹിയടെചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഹിടറ്റ്

അസവ്യഞാസഗ്രഹതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും,  ധഞാരരറ്റ്ടെവ്യതഹിദന്റെസന്ദുമഞായ ഇരന്ദുണ രഞാസസഹിയഹില് സപ്പെഹിനെടെകന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാനെഞാസമയതറ്റ് നവറന്ദുനമഞാരന്ദു ദവദേഞാന്തഹിയല,  ഹവദേഹികന് സനന്നയഞായഹി മഞാറഹി.  ഒരന്ദു
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ദവദേഞാന്തഹിയഞായഹി മഞാറഹിയസറ്റ് എനന്റെ ജശ്രീവഹിസതഹിനല ആദേവ്യനത ഘടമഞായഹിരന്ദുനന്നങഹില് ഒരന്ദു

ഹവദേഹികനെഞായഹി മഞാറഹിയസഞാണറ്റ് രണഞാമനത ഘടച്ചും.

ഈ രണറ്റ് പരഹിവരതനെങ്ങളചച്ചും പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഒദന്നഞാനടെഞാന്നറ്റ് ഇടെകലരന്നഞാണറ്റ് നെഹിന്നസറ്റ്. ഞഞാന്

ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ പശഞാതലതഹില് ദവദേങ്ങനള അനെന്ദുസന്ധഞാനെച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  എന്നഞാല്

പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് എന്നഹില് ഒരന്ദു സപദസവ്യക ദവദേവശ്രീക്ഷേണച്ചും സനന്ന വളരന്നന്ദു വന്നറ്റ് ദവദേഞാന്ത

വശ്രീക്ഷേണദതകഞാള് ദമല്ഹക ദനെടെഹി. അസറ്റ് മസന്തദതഞാടെന്ദുച്ചും കവഹിസദയഞാടെന്ദുച്ചും ബന്ധനപ്പെടച

നെഹില്കന്ദുന്ന കന്ദുനറകലൂടെഹി വഹിശഞാലവന്ദുച്ചും ഉദേറ്റ്സഗ്രഥഹിസവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു ദവദേഞാന്തനത

നകഞാണന്ദുവന്നന്ദു.

ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ കന്ദുനറകലൂനടെ വഹിശദേമഞായ പഠനെതഹിനെന്ദു ദശരച്ചും ഞഞാനനെഞാരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും

മനെസഹിലഞാകഹി. ദവദേങ്ങള് ശരഹികറ്റ് പഠഹികന്ദുകദയഞാ, അരവഹിനന് കണസന്ദുദപഞാനല അസഹിനല

ആഴമന്ദുള ജ്ഞഞാനെച്ചും കനണതന്ദുകദയഞാ നചയചന്ന ദവദേഞാന്തഹികള് സന്ദുദലഞാച്ചും കന്ദുറവഞാണറ്റ്.

എന്നഞാല് എനന്ന സച്ചുംബന്ധഹിചറ്റ്,  ഈ പഠനെച്ചും വളനര സത്വഞാഭഞാവഹികമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ചഹില

ദവദേഞാന്തഹികള് ദവദേങ്ങനള നവറന്ദുച്ചും ആചഞാരപദസഹികളഞായഹി മഞാസസച്ചും

സളഹികളയന്ദുന്നവരഞാണറ്റ്.  ഒരന്ദു ഹവദേഹികനനെന്ന നെഹില എനന്ന അതരച്ചും ദവദേഞാന്തഹികള്

എതഹിദചരഞാത ദവദരഞാരഹിടെതറ്റ് എതഹിചച.  ദവദേഞാന്തതഹിനെറ്റ് സപസശ്രീകഞാതകവന്ദുച്ചും

മഞാസന്തഹികവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു വഹിജ്ഞഞാനെസലച്ചും കലൂനടെ ദവദേങ്ങള് കലൂടഹിദചരകന്ദുന്നസഞായഹി ഞഞാന്

കണന്ദു.

ഒടെന്ദുവഹില് ദവദേമസന്തങ്ങളചനടെ ഈ സലച്ചും എനെഹികറ്റ് ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ യന്ദുകഹിദയകഞാളചച്ചും,

അദനെത്വരണപടെന്ദുസത്വദതകഞാളചനമഞാനക രസകരമഞായഹി ദസഞാന്നഹി.  മനറഞാരന്ദു

കഞാലദതദകഞാ,  മഞാനെസഹിക സലതഹിദലനകഞാ,  മനറഞാരന്ദു ഭഞാരയഹിദലനകഞാ അനലങഹില്

മനറഞാരന്ദു മനെന്ദുരവ്യവരഗ്രതഹിദലനകഞാ ഒനക കടെന്നന്ദു നചലചന്നസന്ദുദപഞാനലയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

എനന്റെ മനെസഹിനന്റെ സസത്വചഹിന്തഞാപരമഞായ വശച്ചും സകദമണ ഒരന്ദു ഹവദേഹിക മഞാസന്തഹിക

സമശ്രീപനെതഹിനെറ്റ് വഴഹിമഞാറഹിനകഞാടെന്ദുതന്ദു.

സപഞാചശ്രീനെദവദേങ്ങളചനടെ ബഹിച്ചുംബങ്ങനള ഉള്നകഞാളഞാന് എനെഹികറ്റ് ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

ബന്ദുദമസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സങശ്രീരണ സസത്വദേരശനെങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് പന്ദുറതന്ദു

കടെദകണസഞായഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പഞാശഞാസവ്യബസൗദഹിക വശ്രീക്ഷേണങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസതഹിനന്റെ ആദവ്യഞാതഹികസയഹിദലകറ്റ് വരന്ദുന്നസറ്റ് ദപഞാനല ഇസന്ദുച്ചും ഒരന്ദുപദക്ഷേ
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അസസയന്ദുച്ചും സനന്ന വഹിരമച്ചും പഹിടെഹിചസന്ദുച്ചും അടെഹിസ്ഥഞാനെപരവന്ദുമഞായ മഞാറമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാന്

കന്ദുനറകലൂനടെ ഏകനെഞായഹി സഞ്ചരഹിദകണഹിവന്ന പഞാസയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഇസറ്റ്.

1976  മന്ദുസല് 1980  വനര ഞഞാന് ഭഞാരസതഹിനല മഹഞാസനെവ്യഞാസഹിനെഹിയഞായഹിരന്ദുന്ന സശശ്രീ

ആനെനമഞായഹി മഞാദയഞാടെറ്റ് കതഹിടെപഞാടെന്ദുകള് നെടെതഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു. എനന്റെ സന്ദുഹദൃതറ്റ് അസപകഞാരച്ചും

എഴന്ദുസന്ദുകയന്ദുച്ചും,  അസഹിനെറ്റ് മറന്ദുപടെഹി കഹിടചകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എനെഹികറ്റ്

ദസപരകമഞായസറ്റ്.  ഒന്നന്ദു രണന്ദു മഞാസങ്ങള്കന്ദുളഹില് എനന്ന അദേറ്റ്ഭന്ദുസനപ്പെടെന്ദുതഹിനകഞാണറ്റ്

എനെഹിനകഞാരന്ദു മറന്ദുപടെഹി അവരഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ലഭഹിചച.

സത്വഞാമഹി ആതഞാനെനയന്ദുച്ചും,  നെഹിരവഞാണഞാനെനയന്ദുച്ചും എനന്റെ എഴന്ദുതന്ദുകന്ദുതന്ദുകളഹില് എനന്ന

സഹഞായഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാന് ഇന്ഡേവ്യയഹിനലതഹി മഞാനയ സനരശഹികണനമന്നറ്റ്

പദസഹിയഹിനടങഹിലന്ദുച്ചും എന്തന്ദുനകഞാദണഞാ അസഹിനെന്ദു ദവണസസ സമഞാഹരണങ്ങള് നചയഞാന്

എനെഹികറ്റ് കഴഹിഞ്ഞഹില.  അവരന്ദുനടെ മഞാസഹികയഞായ ആനെനവഞാരതയഹില് ഞഞാന് ചഹില

ദലഖനെങ്ങളചച്ചും എഴന്ദുസന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  മഞാ യന്ദുമഞായന്ദുള എനന്റെ സമരകച്ചും എനന്ന

കലൂടെന്ദുസലഞായഹി ദവദേഞാന്തഹിക ഹഹനവ പനഞാവഹിദലകറ്റ് അടെന്ദുപ്പെഹിചച.  ആ അര്മ്മയന്ദുനടെ

ഊരജച്ചും സഹിരമഞാലകള് ദപഞാനല,  ഒരന്ദു ഹവദേവ്യചസ സപവഞാഹച്ചും ദപഞാനല കടെന്നന്ദുവന്നറ്റ്

കലൂടെന്ദുസല് ആഴദമറഹിയ അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെസലങ്ങളഹിദലകറ്റ് കടെന്നന്ദുനചലഞാന് എനന്ന ദസപരഹിപ്പെഹിചച.

മഞാ യന്ദുനടെ അനെന്ദുസഗ്രഹച്ചും എന്നഹിനല ഭകഹിഭഞാവനത നസഞാടചണരതഹി.  എനെഹികറ്റ് ദദേവഹിദയഞാടെറ്റ്

മഞാസസമല മറഹിചറ്റ് ശഹിവദനെഞാടെന്ദുച്ചും രഞാമദനെഞാടെന്ദുച്ചും ഭകഹിയന്ദുണഞായഹി.  ജപവന്ദുച്ചും ഈശത്വരധവ്യഞാനെവന്ദുച്ചും

നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണറ്റ് ഞഞാന് ഭകഹിദയഞാഗ്രനത മനെസഹിലഞാകഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  ഹഹനവ

ഈശത്വരമലൂരതഹികളചനടെ രലൂപങ്ങള് എനന്റെ മദനെഞാമന്ദുകന്ദുരതഹില് നസളഹിഞ്ഞന്ദു.

മഞാ യഹില് നെഹിന്നറ്റ് സപദചഞാദേനെമന്ദുള്നകഞാണന്ദുനകഞാണറ്റ്  ഞഞാന് കലൂടെന്ദുസല്

ഗ്രസൗരവദതഞാനടെയന്ദുള ദവദേപഠനെച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹി.  ഈ സമയതറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

അയചച സന്ന ഒരന്ദു യജന്ദുരദവദേച്ചും എനെഹികറ്റ് കഹിടഹി.  അരവഹിനന് ദപഞാലന്ദുച്ചും

പരഞാമരശഹികഞാസഹിരന്ദുന്ന ഈ സഗ്രനച്ചും,  അസഹിശയകരനമദന്നഞാണച്ചും ഋദഗ്രത്വദേനതദപ്പെഞാനല

സനന്ന സപദചഞാദേഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന് കണന്ദു.  മസന്തങ്ങളചനടെ ശകഹി പന്ദുസഹിയ

ഹവദേഹികദേരശനെങ്ങള് അനെഞാവരണച്ചും നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഏസഞാണറ്റ് ഈ സമയതറ്റ് ഞഞാന് ഈ നെലൂറഞാണഹിനന്റെ സന്ദുടെകതഹില് ജശ്രീവഹിചഹിരന്ദുന്ന മനറഞാരന്ദു

മഹഞാ ദവദേഞാന്തഹിയഞായഹിരന്ദുന്ന സത്വഞാമഹി രഞാമസശ്രീരഥനന്റെ സപദബഞാധനെങ്ങനള കനണതഹി.

എനെഹികറ്റ് സത്വഞാമഹി രഞാമസശ്രീരഥദനെഞാടെറ്റ് ഒരന്ദു സപദസവ്യക അടെന്ദുപ്പെച്ചും ദസഞാന്നഹി.  കഞാരണച്ചും
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കഞാവവ്യഞാതകവന്ദുച്ചും,  സപദചഞാദേഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസന്ദുച്ചും,  സത്വസസന്തവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു മനെസഹിനന്റെ

ഉടെമയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.  മഞാ യന്ദുനടെ കദൃപയഞാണറ്റ് എനന്ന അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

അടെന്ദുനതതഹിചനസന്നറ്റ് എനെഹികറ്റ് അനെന്ദുഭവനപ്പെടച.  കഞാരണച്ചും മഞാ ദയഞാടെറ്റ്

സമരകതഹിലഞായഹിരന്ദുന്നദപ്പെഞാള് ,  പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും രഞാമമസന്തച്ചും എന്നഹിദലകറ്റ് വരന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സത്വഞാമഹി രഞാമ എനന്റെ ജശ്രീവഹിസതഹിനല മനറഞാരന്ദു സപധഞാനെ വഴഹികഞാടഹിയന്ദുച്ചും ഗ്രന്ദുരന്ദുവന്ദുമഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു.

ഏറവന്ദുച്ചും സപധഞാനെമഞായഹി അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഹഹിമഞാലയസദേദൃശമഞായ ആതശകഹിയന്ദുച്ചും,

അജയമഞായ ഇചഞാശകഹിയന്ദുച്ചും നകഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും എനന്ന സപകദൃസഹിയന്ദുനടെ ദലഞാകദതഞാടെറ്റ്

ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതഹി.

ഡവൈദങ്ങനള  കകുറദിനച്ചെഴകുതകുനകു

പഹില്കഞാലനത എനന്റെ ജശ്രീവഹിസതഹില് മന്ദുഴന്ദുവന് നെഹിറഞ്ഞന്ദു നെഹിന്ന ദവദേങ്ങനള

അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞാകഹിയന്ദുള എനന്റെ ആദേവ്യനത കദൃസഹി 1978 നല ദവനെല്കഞാലതറ്റ്

പന്ദുറതന്ദുവന്നന്ദു.  ഏദസഞാ ആന്തരഹികശകഹിയന്ദുനടെ സപദചഞാദേനെച്ചും നകഞാനണന്ന വണച്ചും,  എനന്ന

ദവദേങ്ങളഹിദലകറ്റ് നെയഹിച സപഞാചശ്രീനെസലൂരവ്യദനെയന്ദുച്ചും,  ഉരസചകദളയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ് ഏസഞാനെന്ദുച്ചും

കവഹിസകള് ഞഞാന് രചഹിചച. ദവദേങ്ങനള അവയന്ദുനടെ സനെസഞായ സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹില് സനന്ന

ആഴതഹില് പഠഹികണനമന്നറ്റ് ഞഞാന് നെഹിശയഹിചച.  ദവദേങ്ങളഹില് കലൂടെന്ദുസല് ആഴമന്ദുള

ആദവ്യഞാതഹിക ദവദേഞാന്ത അരഥസലങ്ങള് ഉനണന്നന്ദുള സശശ്രീ അരവഹിനനന്റെ വശ്രീക്ഷേണച്ചും

ശരഹിയഞാദണഞാ എന്നന്ദു ദനെരഹിടച പരഹിദശഞാധഹികണനമന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എനന്റെ ലക്ഷേവ്യച്ചും.

ഞഞാന് അസഹിദനെഞാടെകച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കദൃസച്ചും പഠഹിചഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  മഞാസസവന്ദുമല,  ഈ പഠനെതഹിനെറ്റ്

സന്ദുടെകമഹിടെഞാന് ദവണഹി ദവദേങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും ഉപനെഹിരതന്ദുകളചദടെയന്ദുച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹിലന്ദുള

സപസഹികള് എനന്റെ പകല് കഹിടഹിയഹിടചമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദവദേങ്ങളചമഞായന്ദുള എനന്റെ

സന്ദുടെകതഹിനല കണന്ദുമന്ദുടലന്ദുകള് ഞഞാനെഹിദപ്പെഞാള് ഓരകന്ദുന്നന്ദു. ചഹിലദപ്പെഞാനഴലഞാച്ചും അവയന്ദുനടെ

ഭഞാര വളനര അപരഹിരറ്റ്കദൃസവന്ദുച്ചും,  ഹഹിച്ചുംസഞാതകവന്ദുമഞായഹി ദസഞാന്നഹി.  ഒന്നന്ദുകഹില്

ഹവദേഹികഋരഹിമഞാര ശരഹികന്ദുള ഋരഹിമഞാരല,  അനലങഹില് നെഞാമഹിന്നറ്റ് അവരന്ദുനടെ

സപദബഞാധനെങ്ങനള വവ്യഞാഖവ്യഞാനെഹികന്ദുന്ന രശ്രീസഹിയഹില് അടെഹിസ്ഥഞാനെപരമഞായഹി സനന്ന എദന്തഞാ

അപഞാകസയന്ദുണറ്റ്.  ഇസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എനന്റെ കനണതല് .  ദവദേങ്ങനള നവറന്ദുച്ചും

അപരഹിരറ്റ്കദൃസനമന്നറ്റ് നവറന്ദുനസയങ്ങന്ദു സളഹികളയഞാനസ,  നെര്മ്മന്ദുനടെ സമശ്രീപനെ രശ്രീസഹിനയ

ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയഞാന് ഞഞാന് സശ്രീരന്ദുമഞാനെഹിചച.
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ഒടച മഹികദപരന്ദുച്ചും ദവദേങ്ങനള കഞാണന്ദുന്നസറ്റ് ഒരന്ദു പഞാശഞാസവ്യ ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹി

സമശ്രീപനെദതഞാനടെദയഞാ അനലങഹില് ഏറവന്ദുച്ചും കലൂടെഹിയഞാല് ,  ദവദേഞാന്ത ചഹിന്തയന്ദുദടെദയഞാ

ബന്ദുദമസ യന്ദുകഹിയന്ദുദടെദയഞാ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹിലഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന് കണന്ദു.  ദവദേങ്ങള്

എഴന്ദുസനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഈമഞാസഹിരഹി വശ്രീക്ഷേണങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുനകഞാണനലന്നന്ദുച്ചും അസഹിനനെ

മനെസഹിലഞാകഞാന് സശ്രീരതന്ദുച്ചും വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായ ഒരന്ദു സമശ്രീപനെച്ചും സനന്ന ആവശവ്യമഞാനണന്നന്ദുച്ചും

ഞഞാന് സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു.  നവറന്ദുനസ ദവദേങ്ങനള വഹിവരതനെച്ചും നചയറ്റ്സസന്ദുനകഞാണന്ദു

മഞാസസമഞായഹില,  പന്ദുസന്ദുജശ്രീവദനെഞാനടെ അവ ഉടെനലടെന്ദുത പശഞാതലച്ചും കലൂടെഹി നെഞാച്ചും

പന്ദുനെരസദൃരറ്റ്ടെഹിദകണസന്ദുണറ്റ്. ദവദേങ്ങള് പഠഹികന്ദുന്നവരകറ്റ് അസറ്റ് നചയഞാന് ഒരന്ദു സപദസവ്യക

മഞാനെസഹികനെഹില സനന്ന ആവശവ്യമഞാണറ്റ്.

അസഹിഊരജ കണങ്ങനളകന്ദുറഹിചചള ഒരന്ദു സപബന്ധനത സമശ്രീപഹികഞാന്  ,  അടെഹിസ്ഥഞാനെ

ഊരജസസന്തതഹിനല സഞാമഞാനെവ്യജ്ഞഞാനെച്ചും ഒരന്ദു അവശവ്യ ഘടെകമഞായഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് ദപഞാനല,

ദവദേങ്ങള് സകമശ്രീകരഹിചഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്,  ഹവദേഹികസച്ചുംജ്ഞകനളപ്പെറഹിയന്ദുച്ചും അവയന്ദുനടെ

അനെന്തരഫലങ്ങനള പറഹിയന്ദുനമഞാനക ഒരന്ദു മന്ദുന്കലൂര ധഞാരണയന്ദുള അനെന്ദുവഞാചകനര

മന്ദുന്നഹില് കണന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ്.  ആ ഹവദേഹികപശഞാതലനത പന്ദുനെരഞാവഹിരറ്റ്കരഹികഞാനസ,

ദവദേങ്ങളചനടെ നവറന്ദുച്ചും വഹിവരതനെച്ചും മഞാസസച്ചും നചയചന്നസറ്റ് നസറഞായ വവ്യഞാഖവ്യഞാനെങ്ങനള

ക്ഷേണഹിചച വരന്ദുതലഞാവന്ദുച്ചും.

ഞഞാന് ആ പശഞാതലനത പന്ദുനെരഞാവഹിരറ്റ്കരഹികഞാന് സശമഹിചച.  മറചളവരകറ്റ് നവറന്ദുച്ചും

അപരഹിരറ്റ്കദൃസ ചടെങ്ങന്ദുകനളന്നറ്റ് ദസഞാന്നഞാവന്ദുന്ന ഹവദേഹികപഞാഠങ്ങള്കറ്റ് അസഹിഗ്രഹനെമഞായ

അരഥ സലങ്ങളചനണന്നറ്റ് ഞഞാന് കനണതഹിയസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസഹിനന്റെ ഫലച്ചും.

സപസശ്രീകഞാതകസയഹിലലൂന്നഹിയ കഞാവവ്യരചനെയഹിലന്ദുള എനന്റെ പശഞാതലച്ചും നെഹിമഹിതച്ചും

ദവദേങ്ങള് എസസയന്ദുച്ചും മഹനെശ്രീയമഞായഹി എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച.  സലൂരവ്യന് ,  പകല് ,  ഉരസറ്റ്,

അഗഹി,  സമന്ദുസദേച്ചും അങ്ങനനെ എലഞാച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ ആന്തരശ്രീക സപസകഹിയകളചനടെ

ബഹിച്ചുംബകല്പ്പെനെകളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദു സനന്നയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു കഞാള,  പശന്ദു,  കന്ദുസഹിര,  ഗ്രരന്ദുഡേന്

സന്ദുടെങ്ങഹിയ സപസശ്രീകങ്ങളചനടെ കഥയന്ദുച്ചും.  ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെദയഞാ,  ബന്ദുദമസ

യന്ദുകഹികളചദടെദയഞാ സലതഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഞഞാന് ദവദേങ്ങനള വശ്രീക്ഷേഹിചഹില.  അതരനമഞാരന്ദു

വശ്രീക്ഷേണതഹില് ദവദേങ്ങളഹില് സപഞാകദൃസസത്വമഞാവന്ദുച്ചും ദേരശഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുക.

ഞഞാന് അവനയ കണസറ്റ് ഈ സപപഞ്ചതഹിനന്റെ സപവരതനെ നെഹിഗ്രലൂഡേസകളഹിദലകന്ദുള

സഞാദകഞാലന്ദുകള് ആയഹിടഞാണറ്റ്.  ദവദേഭഞാരയഹിനല മഹതരങ്ങളഞായ അരഥങ്ങനള

അനെഞാവരണച്ചും നചയചന്നസഹിനെഞായന്ദുള ഒരന്ദു സച്ചുംവഹിധഞാനെതഹിനന്റെ സദൃരറ്റ്ടെഹികറ്റ്  ഞഞാന് സന്ദുടെകച്ചും
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കന്ദുറഹിചച.  ഞഞാന് ഇസഹിനെഞായഹി ഒരന്ദു പഠനെസസന്തച്ചും വഹികസഹിപ്പെഹിചച.  ദവദേങ്ങളചനടെ ശരഹിയഞായ

അരരച്ചും ദസടെഹി പന്ദുറകഹിദലകന്ദുള യഞാസസ ഉപനെഹിരതന്ദുകളഹില് നെഹിന്നഞാണറ്റ്

സന്ദുടെദങ്ങണനസന്നറ്റ് ഞഞാന് സശ്രീരന്ദുമഞാനെഹിചച.  കഞാരണച്ചും ദവദേങ്ങളചമഞായഹി

സഞാരസമവ്യനപ്പെടെന്ദുതന്ദുദമഞാള് ഉപനെഹിരതന്ദുകളചനടെ അരഥങ്ങള് ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സന്ദുസഞാരവ്യമഞാണറ്റ്.

അസഞായസറ്റ് ഉപനെഹിരതന്ദുകനള ദവദേങ്ങളഹിദലകന്ദുള സമയ വഞാസഞായനെങ്ങളഞായഹി

ഉപദയഞാഗ്രനപ്പെടെന്ദുതന്ദുക.

ഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും ആളചകളചച്ചും ഹഹനവപഞാരമരവ്യതഹിനന്റെ സന്ദുടെകതഹിനെറ്റ് അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞായഹി

കഞാണന്ദുന്നസറ്റ് ഉപനെഹിരതന്ദുകനളയഞാണറ്റ്.  ഏനറ സപകശ്രീരതഹികനപ്പെട ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ

സന്ദുടെകച്ചും ഉപനെഹിരതന്ദുകളഹില് കണ അവര ,  അസഹിനനെ ഹഹിനന്ദുപഞാരമരവ്യതഹിനന്റെ

ആനകതന്ദുകയഞായഹി കണന്ദു.  എന്നഞാല് അരവഹിനനനെ പഹിന്തന്ദുടെരന്നന്ദു നകഞാണറ്റ്

ഉപനെഹിരതന്ദുകള് ഒരന്ദു മദവ്യവരതഹി സഞാഹഹിസവ്യമഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാനെന്ദുച്ചും സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു.

പഹില്കഞാലതന്ദുണഞായസഹിനനെഞാനക അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞായഹി വരതഹിദക സനന്ന, അസഹിനെന്ദുമന്ദുമറ്റ്

നചയനപ്പെടവയന്ദുനടെ ആനകതന്ദുകനയ അവ സപസഹിനെഹിധശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.

ഉപനെഹിരതന്ദുകള് മന്ദുന്നഹിദലകറ്റ് മഹതഞായ ഹഹിനന്ദു-ബന്ദുദ സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക

ദലഞാകദതകന്ദുള വഞാസഹിലന്ദുകള് സന്ദുറന്നദപ്പെഞാള് ,  സപഞാചശ്രീനെവന്ദുച്ചും നെഹിഗ്രലൂഡേവന്ദുമഞായ

ദവദേകഞാലഘടതഹിദലകന്ദുള പഹിന്വഞാസഹില് അവ അടെകന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  ഞഞാന്

ആദേവ്യകഞാല ഉപനെഹിരതന്ദുകനള വളനര സശ്രീസവമഞായഹിസനന്ന പഠഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  അസറ്റ്

പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് സപസഹിദശ്രീകരഹികനപ്പെട "ആദേവ്യകഞാല ഉപനെഹിരതന്ദുകളഹിനല

ഉസറ്റ്പന്നമസഹിസത്വച്ചും" എന്ന എനന്റെ ആദേവ്യനത പന്ദുസറ്റ്സകമഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു. ദവദേങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

ഉദരഹികനപ്പെടദസഞാ,  അനെന്ദുവഞാചകച്ചും നചയനപ്പെടദസഞാ ആയ ഉപനെഹിരദേറ്റ് ഭഞാഗ്രങ്ങനള ഞഞാന്

പരസറ്റ്പരച്ചും ദകഞാരതഹിണകഹിനയടെന്ദുതന്ദു.

പല പരഹിഭഞാരകരന്ദുച്ചും,  വവ്യഞാഖവ്യഞാസഞാകളചച്ചും ഒരന്ദുപദക്ഷേ അറഹിയഞാനസദപഞായ ഒരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും,

അസഞായസറ്റ് പല ഉപനെഹിരദേറ്റ് ദശഞാകങ്ങളചച്ചും ദനെരഹിടറ്റ് ദവദേങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദു

വന്നഹിടചളവയഞാനണന്നന്ദുള കഞാരവ്യച്ചും,  ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി.  ഒരന്ദു ദശഞാകച്ചും ഉപനെഹിരതഹില്

സപസവ്യക്ഷേനപ്പെടെന്ദുദമഞാള് അസഹിനെറ്റ് ആദവ്യഞാതഹികമഞായ അരരച്ചും കല്പ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും,  അദസ

ദശഞാകച്ചും ദവദേതഹിലഞാനണങഹില് അസഹിനനെ സപഞാകദൃസച്ചും അനലങഹില് ആചഞാരജടെഹിലസ

എന്നരശ്രീസഹിയഹില് ചഹിസസശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു!  ഉപനെഹിരതന്ദുകളഹിലന്ദുള

ദവദേദശഞാകങ്ങളചനടെ ഈ ഉപദയഞാഗ്രനത, ദവദേസപഞാരഥനെകള്കറ്റ് ഒരന്ദു ഔപനെഹിരദേഹികമഞായ

അരരച്ചും നെല്കന്ദുന്നസഹിനെഞായഹി ഞഞാന് ഉപദയഞാഗ്രഹിചച.
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ഇസപകഞാരച്ചും ഉപനെഹിരതന്ദുകള് ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരനതകന്ദുറഹിചറ്റ് പറയഞാന്

ദവദേദശഞാകങ്ങനള ആസശയഹിനചങഹില് , ദവദേതഹിനല എലഞാ ദശഞാകങ്ങള്കന്ദുച്ചും അര്മ്മഞാസഹിരഹി

കരന്ദുതന്ദുണഞാവണച്ചും എനന്നനെഹികറ്റ് ദസഞാന്നഹി.  നപഞാസന്ദുദവ ആചഞാരപരച്ചും എന്നറ്റ് കരന്ദുസഹി

ഉദപക്ഷേഹികനപ്പെടഹിരന്ദുന്ന ആദേവ്യകഞാല ഉപനെഹിരതന്ദുകളഹിനല അദസ ഭഞാഗ്രങ്ങനള എടെന്ദുതറ്റ്,

ഭഞാരയന്ദുനടെ സപസശ്രീകഞാതക നെഹിയമങ്ങളചനടെ നവളഹിചതഹില് അവകറ്റ് ആദവ്യഞാതഹിക

ദേദൃരറ്റ്ടെഹിയഹിലലൂനടെയന്ദുള ഒരന്ദു പന്ദുനെരവവ്യഞാഖവ്യഞാനെച്ചും ഞഞാന് നെലറ്റ്കഹി.  സഞാമദവദേതഹില് നെഹിന്നന്ദു വന്ന

ഛഞാദനഞാദഗ്രവ്യഞാപനെഹിരതറ്റ് എനന്ന സപദസവ്യകമഞായഹി സത്വഞാധശ്രീനെഹിചച.

ആ സഗ്രനച്ചും സനന്ന പഞാടെന്ദുകദയഞാ, മദസന്തഞാചഞാരണച്ചും നചയചകദയഞാ നചയചന്നസഞായഹി എനെഹികന്ദു

ദസഞാന്നഹി.  ഞഞാന് ആ സഗ്രനതഹിനന്റെ ദനെരകറ്റ് നവറന്ദുനസ ദനെഞാകന്ദുദമഞാള് സനന്ന,

പരമഞാതഞാവഹിനന്റെ ദനെരകറ്റ് സപഞാചശ്രീനെ ഹവദേഹിക വഹിദേവ്യഞാരഥഹികള് ഉയരതഹിയ അവരന്ദുനടെ

സപഞാരഥനെഞാ ശബറ്റ്ദേങ്ങള് ദകള്കഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  സപഞാചശ്രീനെ ഋരഹിമഞാദരഞാടെന്ദുച്ചും,

കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും,  അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും ഒനകയന്ദുള ബന്ധദതഞാനടെഞാപ്പെച്ചും,  ഒരന്ദു

ഹവദേഹികശകഹിയന്ദുച്ചും അസഹില് നെഹിന്നറ്റ് കടെന്നന്ദു വരന്ദുന്നസഞായഹി എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച.

അഹദേത്വസദവദേഞാന്തതഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഉപനെഹിരതന്ദുകളഹിലലൂനടെ ഋദഗ്രത്വദേമസന്തങ്ങളഹിദലകറ്റ്

പഹിന്തഹിരഹിഞ്ഞന്ദു ദപഞായഹി,  ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ പഞാസ എസപകഞാരമഞാണറ്റ്

അവയഹിനലലഞാച്ചും ഉള്ദചരകനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നനസന്നറ്റ് കനണതഞാന് ഞഞാന് പഠഹിചച.

സശശ്രീ അരവഹിനനനെ ദപഞാനല ദവദേമസന്തങ്ങനള ശന്ദുദമഞായ അദവ്യഞാതഹികഞാനെന്ദുഭവങ്ങളഞായഹി

ഉള്നകഞാളഞാന് എനെഹികന്ദു കഴഹിഞ്ഞന്ദു.  അവയഹിനല സപസശ്രീകങ്ങളചനടെ ആന്തരഞാരഥങ്ങള്

വഹിസറ്റ്മദൃസഹിയഹിലഞായദസഞാടെന്ദു കലൂടെഹി,  അവ നവറന്ദുച്ചും ആചഞാരപരങ്ങളഞായഹി

ചന്ദുരന്ദുകനപ്പെടെന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദവദേമസന്തങ്ങള് ദലഞാകതഹിനല എലഞാ സപഞാചശ്രീനെ

ആദവ്യഞാതഹിക ദലഞാകങ്ങദളയന്ദുച്ചും സന്ദുറന്നന്ദു കഞാണഹികന്ദുന്നവയഞായഹി എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച.

ഈജഹിപറ്റ്സഹിദലയന്ദുച്ചും മഞായന് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിദലയന്ദുച്ചും സപസശ്രീകങ്ങനള കലൂടെന്ദുസല് നെന്നഞായഹി

മനെസഹിലഞാകന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള ഒരന്ദുള്കഞാഴറ്റ്ച അവനയനെഹികറ്റ് നെലറ്റ്കഹി.

ദവദേഭഞാര ജശ്രീവന് വചചവന്നറ്റ് അസഹിനന്റെ സവഹിദശരമഞായ അരരച്ചും എനെഹികന്ദു കഞാടഹി സന്നന്ദു.

ഏസഞാണറ്റ് എലഞാ ദവദേമസന്തങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഞഞാന് ഒരന്ദു ദവദേഞാന്തഹിക അനലങഹില് ആദവ്യഞാതഹിക

ദേരശനെച്ചും കനണതഹി.  എന്നഞാല് ഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും ദവദേഞാന്തഹികളചച്ചും ഇസറ്റ് കഞാണന്ദുന്നഹില.  മഹഞാ

ദവദേഞാന്തഭഞാരവ്യകഞാരനെഞായഹിരന്ദുന്ന ശങരഞാചഞാരവ്യര , ദവദേമസന്തങ്ങള്കറ്റ് ദവദേഞാന്തസലതഹിലന്ദുള

ഭഞാരവ്യച്ചും എഴന്ദുസന്ദുകയന്ദുണഞായഹില.  അദദ്ദേഹച്ചും സപധഞാനെ ഉപനെഹിരതന്ദുകള്കന്ദുച്ചും,  ആദേവ്യകഞാല

ഉപനെഹിരതന്ദുകളഹിനല കന്ദുറചച ഭഞാഗ്രങ്ങള്കന്ദുമഞാണറ്റ് അസപകഞാരച്ചും ഭഞാരവ്യച്ചും ചമചസറ്റ്. അദദ്ദേഹച്ചും
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ദവദേങ്ങനള കരര്മ്മകഞാണച്ചും,   ജ്ഞഞാനെകഞാണച്ചും എന്നഹിങ്ങനനെ വഹിഭജഹിചച.

ദവദേമസന്തങ്ങദളയന്ദുച്ചും സബഞാഹ്മണങ്ങനളയന്ദുച്ചും,  ആദേവ്യദതസഹില് ഉള്നപ്പെടെന്ദുതഹി.

ഉപനെഹിരതന്ദുകനള മഞാസസമഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും ജ്ഞഞാനെകഞാണതഹില് ഉള്നപ്പെടെന്ദുതഹിയസറ്റ്.

ഇസറ്റ് എനന്ന സച്ചുംബന്ധഹിചഹിടെദതഞാളച്ചും ഉപനെഹിരതന്ദുകനളഞാഴഹിനകയന്ദുള ദവദേഭഞാഗ്രങ്ങനള

മന്ദുഴന്ദുവനെന്ദുച്ചും, ആചഞാരപരസയന്ദുമഞായഹി കലൂടഹിനകടചന്നസഹിനെറ്റ് സന്ദുലവ്യമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഫലതഹില് ഇസറ്റ്

ദവദേതഹിനന്റെ സഹിച്ചുംഹഭഞാഗ്രതഹിനന്റെ ശകഹിനയയന്ദുച്ചും,  വലഹിയ പഞാരമരവ്യനതയന്ദുച്ചും

നെഹിദരധഹികന്ദുന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഹവദേഹിക ഋരഹിമഞാരകറ്റ്,  ഉപനെഹിരദേറ്റ് ഋരഹിമഞാരകന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന

ജ്ഞഞാനെദമഞാ സഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരദമഞാ ഇലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്ന ഒരന്ദു ധഞാരണയഞാണറ്റ്

ദവദേഞാന്തഹികളചനടെ ഈ അവഗ്രണനെ ഉണഞാകഹി എടെന്ദുതസറ്റ്.  എന്നഞാല് ഇസല്പ്പെച്ചും

വഹിചഹിസസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  കഞാരണച്ചും ഉപനെഹിരദേറ്റ് ഋരഹിമഞാര സങ്ങളചനടെ ജ്ഞഞാനെതഹിനെറ്റ്

പഹിന്ബലമഞായഹി ഹവദേഹിക ഋരഹികനളയഞാണറ്റ് ഉദരഹിചസറ്റ്. ഞഞാന് ഇകഞാരവ്യച്ചും ദവദേഞാന്തഹികളഹില്

നെഹിന്നറ്റ് അല്പ്പെച്ചും വവ്യസവ്യസറ്റ്സമഞായഹി ദനെഞാകഹികണന്ദു.  ഋദഗ്രത്വദേതഹില് ആത

സഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരതഹിനെറ്റ് മനറദന്തഞാ വഴഹിയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നറ്റ് സശശ്രീ അരവഹിനനനെദപ്പെഞാനല

എനെഹികന്ദുച്ചും അനെന്ദുഭവനപ്പെടച.  ജ്ഞഞാനെകഞാണച്ചും,  കരര്മ്മകഞാണച്ചും എന്നശ്രീ നെഹിലകളഹിലന്ദുള

ശങരഞാചഞാരവ്യരന്ദുനടെ ദവദേവഹിഭജനെച്ചും സസൗകരവ്യതഹിനെറ്റ് ദവണഹി മഞാസസമന്ദുള ഒന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അനസഞാരന്ദു അവസഞാനെ വഞാകഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ യന്ദുകഹിനയ മനെസഹിലഞാകഞാന് സപഞാപറ്റ്സരന്ദുച്ചും അദസസമയച്ചും

ദവദേമസന്തങ്ങളഹിനല ആഴദമറഹിയ അരഥങ്ങനള കഞാണഞാന് അശകരന്ദുമഞായ ഒരന്ദു

സദേസഹിദനെഞാടെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും സച്ചുംവദേഹിചഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  ദവദേങ്ങള് ജ്ഞഞാനെവന്ദുച്ചും,

അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങളചച്ചും ഉള്നകഞാളചന്നന്ദു.  ദവദേമസന്തങ്ങള് രണന്ദു സലതഹിലന്ദുച്ചും

വവ്യഞാഖവ്യഞാനെഹികനപ്പെടെഞാവന്ദുന്നവയഞാണറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ് കന്ദുനറകലൂടെഹി കദൃസവ്യസയന്ദുള വശ്രീക്ഷേണച്ചും.

സബഞാഹ്മണങ്ങള് കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെ സപധഞാനെങ്ങളചച്ചും,  ഉപനെഹിരതന്ദുകള് ജ്ഞഞാനെ

സപധഞാനെങ്ങളചച്ചും ആയഹിരഹിദക,  ദവദേങ്ങളഹിനല സച്ചുംഹഹിസകള് അഥവഞാ മസന്തഭഞാഗ്രങ്ങള് ഈ

രണന്ദു രശ്രീസഹിയഹിലന്ദുച്ചും സമശ്രീപഹികനപ്പെടെഞാവന്ദുന്നവയഞാണറ്റ്.

ഫശജീ എനം പദി പണദിറഡ്

ദവദേങ്ങനള കന്ദുറഹിചചള ഈ പഠനെച്ചും പലൂരതഹിയഞാകഹിയ ദശരച്ചും അസന്ദുവചറ്റ് എന്തന്ദു

നചയണനമന്നസഹിനനെ പറഹി ഒരന്ദു രലൂപവന്ദുമഹിലഞാസഹിരഹികന്ദുദമഞാഴഞാണറ്റ്,  ഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് ഒരന്ദു

സന്ദുഹദൃതറ്റ് മന്ദുദഖനെ ഞഞാന് അരവഹിനഞാസശമതഹിനല നസസകടറഹി ആയഹിരന്ദുന്ന സശശ്രീ എച്ചും പഹി
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പണഹിറചമഞായഹി സമരകതഹില് വരന്ദുന്നസറ്റ്.  ദവദേങ്ങദളയന്ദുച്ചും,  സസന്തനതയന്ദുച്ചും,  സശശ്രീ

അരവഹിനനനെയന്ദുച്ചും,  അര്മ്മനയയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിനചഞാനകയന്ദുള പണഹിറഹിനന്റെ നെഹിരവധഹി

പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങനള ഞഞാന് വഹിലമസഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരന്ദു പദക്ഷേ ഭഞാരസശ്രീയ ആദവ്യഞാതഹിക

പഞാരമരവ്യതഹിനന്റെ എലഞാവശങ്ങദളയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ്,  ഒരന്ദു അകഞാദേമഹിക സലതഹില്

നെഹിന്നലഞാനസ  ശരഹിയഞായ ഉള്കഞാഴറ്റ്ചയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും, അനെന്ദുഭവതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സലതഹില് ഏറവന്ദുച്ചും

ആഴതഹില് മനെസഹിലഞാകഹിയഹിടചള പണഹിസനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സശശ്രീ എച്ചും പഹി പണഹിററ്റ്.

ആരനകങഹിലന്ദുച്ചും എനന്റെ ഈ പഠനെനത വഹിലയഹിരന്ദുതഞാന് കഴഹിയന്ദുനമങഹില് ,  അസറ്റ്

പണഹിറഹിനെറ്റ് മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.1979 നല ദവനെല്കഞാലതഞാണറ്റ് ഞഞാന് ആദേവ്യമഞായഹി

അദദ്ദേഹനത സനരശഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  ദവദേങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഉപനെഹിരതന്ദുകദളയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചചള

എനന്റെ ഉപനെവ്യഞാസങ്ങള് ഞഞാന് നകഞാണന്ദുവന്നഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എനന്റെ സമശ്രീപനെച്ചും ഞഞാന്

അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് വഹിവരഹിചച നകഞാടെന്ദുതന്ദു.  അസഹിദനെഞാടെന്ദുള അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സപസഹികരണച്ചും

എനന്റെ എലഞാ സപസശ്രീക്ഷേകള്കന്ദുമപ്പെചറമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പണഹിററ്റ് വളനര ശഞാന്തനെന്ദുച്ചും

സശദഞാലന്ദുവന്ദുമഞായ വവ്യകഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സന്ദുളചച കയറന്ദുന്ന ഒരന്ദു

വശ്രീക്ഷേണതഹിനെന്ദുടെമയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.

അദദ്ദേഹച്ചും സനന്റെ അഭഹിസപഞായങ്ങള് സപകടെഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദു മന്ദുമറ്റ്, അവയലഞാച്ചും സശദഞാപലൂരവച്ചും

ദകടച.  എനന്റെ വശ്രീക്ഷേണങ്ങനള ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും രശ്രീസഹിയഹില് സത്വഞാധശ്രീനെഹികഞാന് സശമഹിചഹില.

അസഹിനെന്ദു പകരച്ചും ഞഞാന് പറയഞാന് സശമഹിചസഹിനനെ സന്ദുറന്ന മനെദസഞാനടെ ഉള്നകഞാണന്ദു.

ഞഞാനനെഞാരന്ദു അകഞാദേമഹിക പണഹിസനെനലന്നന്ദുച്ചും,  ഇതരനമഞാരന്ദു പഠനെച്ചും നെടെതന്ദുന്നസറ്റ്,

ആന്തരഹിക സപദചഞാദേനെതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും, ഉള്കഞാഴറ്റ്ചയഹില് നെഹിന്നന്ദുമഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാനെദദ്ദേഹനത

ധരഹിപ്പെഹിചച.

ഞഞാനനെഞാരന്ദു അകഞാദേമഹിക പണഹിസനെനലന്നസറ്റ് നെലസഞാനണന്നഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും പറഞ്ഞസറ്റ്.

കഞാരണച്ചും അവരന്ദുനടെ പഴയ നസറചകള് വശ്രീണന്ദുച്ചും ആവരതഹികഞാനസ,  എനെഹികറ്റ്

പന്ദുസഹിനയഞാരന്ദു വശ്രീക്ഷേണതഹിദലകറ്റ് കടെന്നന്ദു നചലഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും.  പണഹിററ്റ് എനന്റെ

സപവരതനെങ്ങള് മന്ദുദന്നഞാടറ്റ് നകഞാണന്ദുദപഞാകഞാന് ശകഹിയഞായഹി ദസപരഹിപ്പെഹികന്ദുന്നദസഞാനടെഞാപ്പെച്ചും

സനന്റെ എലഞാ പഹിന്തന്ദുണയന്ദുച്ചും വഞാഗ്രറ്റ്ദേഞാനെച്ചും നചയചകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  എനന്റെ സപവരതനെങ്ങള്

ഒരന്ദു ദേഹിവവ്യനദേസൗസവ്യമഞാനണന്നന്ദുച്ചും,  ഞഞാനെസഹിനനെ പഹിന്തന്ദുടെരണനമന്നന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും പറഞ്ഞന്ദു.

എനെഹികറ്റ് അസഹിശയവന്ദുച്ചും, അഭഹിമഞാനെവന്ദുച്ചും സര്മ്മഞാനെഹിചച നകഞാണറ്റ് എനന്റെ ഈ ഉപനെവ്യഞാസങ്ങനള

ഇന്ഡേവ്യയഹില് സപസഹിദശ്രീകരഹികഞാനമന്നന്ദുച്ചും സന്ദുടെരന്നദദ്ദേഹച്ചും വഞാഗ്രറ്റ്ദേഞാനെച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.
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ഇസറ്റ് എനന്റെ സപവദൃതഹിയഹിലന്ദുള ഉതഞാഹനത വലഹിയ ദസഞാസഹില് വളരതഹി.  അസന്ദുവനര

അനസഞാരന്ദു പദക്ഷേ മറചളവരകറ്റ് അസപസകമഞായ വവ്യകഹിപരമഞായ ഒരന്ദു

കരര്മ്മമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഏസഞാനെന്ദുച്ചും മഞാസങ്ങള്കകച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹില് മടെങ്ങഹിനയതന്ദുന്ന

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ദപരകറ്റ് എനന്റെ ഉപനെവ്യഞാസങ്ങളഹില് ചഹിലസറ്റ് അയചചനകഞാടെന്ദുകഞാനെന്ദുച്ചും

എദന്നഞാടെദദ്ദേഹച്ചും ആവശവ്യനപ്പെടച.

അടെന്ദുത ഏസഞാനെന്ദുച്ചും മഞാസങ്ങള് നകഞാണറ്റ് ഞഞാന് ഋദഗ്രത്വദേ സച്ചുംബന്ധഹിയഞായ ഒരന്ദു പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും

എഴന്ദുസഹി അദദ്ദേഹതഹിനെയചച നകഞാടെന്ദുതന്ദു.  "ഋദഗ്രത്വദേതഹിനല ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരവന്ദുച്ചും

അസശ്രീസമനെസചച്ചും"  എന്ന ആ പന്ദുസറ്റ്സകതഹിനന്റെ കനയഴന്ദുതന്ദുസപസഹികറ്റ് അഞ്ഞലൂറഹില്പ്പെരച്ചും

ദപജന്ദുകളചണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഹില് പല വവ്യസവ്യസ്ഥ സലൂകങ്ങളചനടെ,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും

ഇസനനെഞായന്ദുള സലൂകങ്ങളചനടെ വഹിവരതനെങ്ങളചച്ചും വവ്യഖവ്യഞാനെങ്ങളചച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ആ

സമയതറ്റ് രഞാപ്പെകല് ഉഴഹിഞ്ഞന്ദു വചറ്റ് ഞഞാനെസഹിനെഞായഹി സപവരതഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അദദ്ദേഹച്ചും ആ പന്ദുസറ്റ്സകനത രണന്ദു സപഞാവശവ്യമഞായഹി ദവള്ഡേറ്റ് യലൂണഹിയന് ,  അനഡേത്വന്റെറ്റ്

എന്നശ്രീ സപമന്ദുഖ സശശ്രീഅരവഹിന ആസശമ സപസഹിദശ്രീകരണങ്ങളഹില് ഖണശനഃ സപസഹിദശ്രീകരഹിചച.

പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഇദസദപഞാനല ആദവ്യഞാതഹിക നവളഹിചതഹില് ഞഞാന് വഹിവരതനെവന്ദുച്ചും വവ്യഞാഖവ്യഞാനെവന്ദുച്ചും

നെഹിരവഹഹിച ശന്ദുകയജന്ദുരദവദേതഹിനന്റെ വഹിവഹിധ അദവ്യഞായങ്ങളചച്ചും ഇസപകഞാരച്ചും പണഹിറഹിനെറ്റ്

അയചച നകഞാടെന്ദുതന്ദു.  ഇസദദ്ദേഹച്ചും സശശ്രീഅരവഹിനനന്റെ ആക്ഷേന് എന്ന

സപസഹിദശ്രീകരണതഹില് ഖണശനഃ സപസഹിദശ്രീകരഹിചച.  എനന്റെ 'ആദേവ്യകഞാല

ഉപനെഹിരതന്ദുകളഹിനല സകഹിയഞാതക ദേരശനെച്ചും'  എന്ന പന്ദുസറ്റ്സകവന്ദുച്ചും പണഹിററ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില്

സപസഹിദശ്രീകരഹിചച.

ദവദേസച്ചുംബന്ധഹിയഞായ വഹിരയങ്ങളഹിനല ഒനരഴന്ദുതന്ദുകഞാരന് എന്ന അച്ചുംഗ്രശ്രീകഞാരച്ചും

കഹിടചന്നസഹില് പണഹിറഹിനന്റെ സഹഞായച്ചും എനെഹികറ്റ് വളനര നെഹിരണഞായകമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. കഞാരണച്ചും

അസഹിലഞായഹിരന്ദുനന്നങഹില് എനന്റെ രചനെകനളഞാരന്ദു പദക്ഷേ എനന്റെ ദമശപ്പെചറതറ്റ് ഒസന്ദുങ്ങഹി

ദപഞാകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പണഹിറഹിദനെഞാനടെഞാപ്പെച്ചും സശശ്രീഅരവഹിന ആസശമതഹിനല അര്മ്മയന്ദുനടെ

അനെന്ദുസഗ്രഹച്ചും എന്ന സപദസവ്യക സര്മ്മഞാനെവന്ദുച്ചും വന്നന്ദു ദചരന്നന്ദു.  പണഹിറഹിദനെഞാടെറ്റ്

സമരകതഹില് വന്നസഹിനെന്ദു ദശരച്ചും,  എനെഹികന്ദു ചന്ദുറചച്ചും അര്മ്മയന്ദുനടെ ഊരജവന്ദുച്ചും

സഞാന്നഹിധവ്യവന്ദുച്ചും കലൂടെഹി ഞഞാനെനെന്ദുഭവഹിചച.

എനന്റെ അന്തരദേരശനെങ്ങളഹില് ആവഹിരഭവഹിചറ്റ് എനന്ന പലരശ്രീസഹിയഹിലന്ദുച്ചും വഴഹികഞാണഹിചച

നകഞാണറ്റ് അര്മ്മ വളനര അടെന്ദുതന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇന്നന്ദുച്ചും അര്മ്മനയകന്ദുറഹിചറ്റ്
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ചഹിന്തഹികന്ദുദമഞാനഴഞാനക,  എനെഹികവരന്ദുനടെ സഞാന്നഹിദവ്യച്ചും വളനര അടെന്ദുതഞായഹി

അനെന്ദുഭവനപ്പെടെഞാറന്ദുണറ്റ്.  ഇസഞാകനട ഞഞാന് വളരതഹിനയടെന്ദുത ഒന്നല,  സനെഹിനയ ഉണഞായഹി

വന്ന ഒന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

നജ കകൃഷഡ്ഷ്ണമലൂരതദി യെകുനം പഫ്രാരമ്പരരനം  എന വൈദിഷയെവൈകുനം

ഏസഞാണറ്റ് ആ സമയതന്ദുസനന്ന സച്ചുംഭവഹിച സപധഞാനെവന്ദുച്ചും എന്നഞാല് വഹിപരശ്രീസ

ദേഹിശയഹിലന്ദുളസന്ദുമഞായ ഒരന്ദു സത്വഞാധശ്രീനെമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു നജ കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹിയന്ദുദടെസറ്റ്.

കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹി സനന്റെ വഞാരരഹികസപഭഞാരണങ്ങള് നെടെതഹിയഹിരന്ദുന്ന

കഞാലഹിദഫഞാരണഹിയയഹിനല ഒജഞായഹി എന്ന പടണതഹില് ഞഞാന് ഏസഞാനെന്ദുച്ചും വരരച്ചും

കഴഹിയന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  അങ്ങനനെ അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സപഭഞാരണങ്ങളഹില് ഞഞാന് ഒരന്ദു സ്ഥഹിരച്ചും

ദസശഞാസഞാവഞാകഞാനെഹിടെയഞായഹി.  പഴയ സഹിദയഞാസഫഹികഞാരഞായഹിരന്ദുന്ന കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹി

സച്ചുംഘതഹിനല നെഹിരവധഹി മന്ദുസഹിരന്ന അച്ചുംഗ്രങ്ങളചമഞായഹി സന്ദുഹദൃദേറ്റ്ബന്ധച്ചും സ്ഥഞാപഹികഞാനെന്ദുച്ചും

ഞഞാനെവഹിടെന്ദുനത ഒരന്ദു പരഹിചഹിസ മന്ദുഖമഞാകഞാനെന്ദുച്ചും ഇസറ്റ് കഞാരണമഞായഹി.

എനന്റെ വഹിപ്ലേവഞാഭഹിമന്ദുഖവന്ദുച്ചും അധശ്രീശസത്വവഹിരന്ദുദവന്ദുമഞായ മഞാനെസഹികനെഹിലകറ്റ്

കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹിയന്ദുനടെ ചഹിന്തകള് ആകരരകമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരന്ദു സരതഹിലന്ദുള ആതശ്രീയ

അരഞാജകസത്വവഞാദേഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹി.  ധവ്യഞാനെതഹിനെന്ദുച്ചും

ആദവ്യഞാതഹികജശ്രീവഹിസതഹിനെന്ദുച്ചും അനെന്ദുകലൂലമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദുനവങഹിലന്ദുച്ചും,  അദദ്ദേഹച്ചും

ഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാരകന്ദുച്ചും വവ്യവസ്ഥഞാപഹിസമഞായ പരഹിശശ്രീലനെങ്ങള്കന്ദുച്ചും എസഹിരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ദവദേങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും ദവദേഞാന്തദതഞാടെന്ദുമന്ദുള എനന്റെ ബന്ധങ്ങള് വചചനകഞാണറ്റ് പഞാദടെയന്ദുള ഈ

പഞാരമരവ്യനെഹിരഞാസച്ചും,   മസന്തതഹിനന്റെ വഹിമരശനെച്ചും ഇനസഞാന്നന്ദുച്ചും

എനെഹികന്ദുള്നകഞാളഞാനെഞാവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

ഒരന്ദു സരതഹില് കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹി സത്വന്തച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കഞാരനത വഹിമരശഹികന്ദുന്ന,  സത്വയച്ചും

വഹിടചനെഹില്കന്ദുന്ന ഒരന്ദു ഇന്ഡേവ്യന് ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹിയന്ദുനടെ സനെഹിപ്പെകരപ്പെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല്

മറന്ദുവശതറ്റ് ശരഹികന്ദുച്ചും പഞാരമരവ്യദതഞാടെറ്റ് ഇണങ്ങഹി നെഹില്കന്ദുന്ന ഒരന്ദു

ധവ്യഞാനെഞാതകമനെസഹിനന്റെ ഉടെമയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇനസഞാരന്ദു വഹിചഹിസസമഞായ ഹവരന്ദുദവ്യച്ചും,  പദക്ഷേ

പഞാരമരവ്യദതഞാടെറ്റ് ദചരന്നറ്റ് ദപഞാകഞാന് വഹിസര്മ്മസഹികന്ദുന്നവനര ആകരരഹികന്ദുന്ന

ഒന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

മനെസഹിനന്റെയന്ദുച്ചും,  വഹികഞാരങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും,  വശ്രീക്ഷേണങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും സപവരതനെങ്ങനളപ്പെറഹിയന്ദുള

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ വളനര സപധഞാനെനപ്പെട പല സപദബഞാധനെങ്ങളചച്ചും എനന്റെ ധവ്യഞാനെങ്ങള്കറ്റ്
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ആഴച്ചും കലൂടഹി.  സച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികമഞായഹി പരഹിമഹിസനപ്പെടെഞാതസന്ദുച്ചും,  പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും

സരതഹിലന്ദുള ചടകലൂടെന്ദുകളചനടെ ആവശവ്യമഹിലഞാതസന്ദുമഞായ ഒരന്ദു സഞാരവലസൗകഹിക

സപദബഞാധനെച്ചും ഉണഞാകണനമന്നറ്റ് കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹി ആസഗ്രഹഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ഇനസഞാരന്ദു

മഹതഞായ ആശയമഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും,  ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ ഹവവഹിദവ്യനത സഹിരഹിചറഹിയന്ദുന്നസഹില്

അസറ്റ് പരഞാജയനപ്പെടച.

ഒരന്ദു പഞാരമരവ്യദതഞാടെന്ദുച്ചും ദചരന്നന്ദു നെഹില്കഞാന് വഹിസര്മ്മസഹിചച നകഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും

രലൂപനപ്പെടെന്ദുതഹിയ അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ദേരശനെങ്ങള് ,  ഒരന്ദുപദക്ഷേ ഏറവന്ദുച്ചും പരഹിമഹിസമഞായ

ഘടെകതഹിദലകറ്റ് പരഹിമഹിസനപ്പെടച.  അനസഞാരന്ദു വവ്യകസവ്യധഹിരറ്റ്ഠഹിസ സപദബഞാധനെച്ചും അഥവഞാ

സസമദേഞായച്ചും - കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹിസപദബഞാധനെച്ചും ആയഹി മഞാറഹി. എലഞാ പഞാരമരവ്യവന്ദുച്ചും ചശ്രീതയല.

അങ്ങനനെനയങഹില് നെഞാച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ ഹകകന്ദുഞ്ഞന്ദുങ്ങനള,  വനെങ്ങളഹില്

ഉദപക്ഷേഹികണമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവനര യഞാനസഞാരന്ദു ദമല്ദനെഞാടദമഞാ,  സസമദേഞായങ്ങദളഞാ,

ബഞാഹവ്യഇടെനപടെലന്ദുകദളഞാ ഒന്നന്ദുച്ചും സറ്റ്പരശഹികഞാനസ സത്വയച്ചുംവളരന്നന്ദു വരഞാന്

വഹിടെണമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നെഞാനമലഞാച്ചും ജശ്രീവഹിസതഹില് ഓദരഞാദരഞാ സസമദേഞായങ്ങനള പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നന്ദു.

നെഞാച്ചും ഒരന്ദു സമലൂഹതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും, ഒന്നഹിചചള പരഹിണഞാമതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും ഭഞാഗ്രമഞാണറ്റ്.

വവ്യകഹികനളന്ന നെഹിലയഹില് നെഞാച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ ഭഞാര കണന്ദുപഹിടെഹികന്ദുന്നഹില,  നെര്മ്മന്ദുനടെ

ആദവ്യഞാതഹിക പഞാഠങ്ങനളപ്പെറഹിയഞാവനട പറയഞാനെന്ദുമഹില.  നെര്മ്മന്ദുനടെ നപഞാസന്ദുസച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും

നെമന്ദുകറ്റ് നെല്കഹിയവയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും നെലസറ്റ് നെഞാച്ചും സത്വശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും,  നെദര്മ്മഞാനടെഞാപ്പെച്ചും

മന്ദുദന്നഞാടചനകഞാണന്ദു ദപഞാകന്ദുകയന്ദുച്ചും ദവണച്ചും.  ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയനപ്പെടെന്ദുന്നസഹിനനെ

അനെന്ദുവദേഹികഞാസഹിരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും സങ്ങളചനടെ മരകടെമന്ദുരറ്റ്ടെഹി മഞാസസച്ചും സസവ്യച്ചും എന്ന നെഹിലയഹില്

ഉയരതഹിപ്പെഹിടെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്ന ഒരന്ദു അധശ്രീശസത്വസസമദേഞായച്ചും സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും

ആപല്കരച്ചും സനന്നയഞാണറ്റ്.    

എന്നഞാല് ആദവ്യഞാതഹികസയന്ദുച്ചും,  സകഹിയഞാതകസയന്ദുച്ചും ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു

സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികപഞാരമരവ്യച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ വളരചകറ്റ് വളനര സഹഞായകരമഞാണറ്റ്.

ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ്,  ഒരന്ദു സച്ചുംഗ്രശ്രീസസസമദേഞായച്ചും,  സച്ചുംഗ്രശ്രീസ വഞാസനെയന്ദുളവരന്ദുനടെ

വളരചകഞാവശവ്യമഞായ സഞാഹചരവ്യങ്ങള് ഒരന്ദുകന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുദപഞാനല ആദവ്യഞാതഹിക

സസമദേഞായങ്ങള് , ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരതഹിനെന്ദുള വഹിദക്ഷേപണതറകനളദപ്പെഞാനല നെനര്മ്മ

സഹഞായഹികന്ദുന്നന്ദു.  സപശറ്റ്നെച്ചും ഉദേഹികന്ദുന്നസറ്റ് അവയന്ദുനടെ സജശ്രീകരണങ്ങനള നവറന്ദുച്ചും

യഞാസന്തഹികമഞായഹി ഉപദയഞാഗ്രഹികഞാന് സശമഹികന്ദുദമഞാഴഞാണറ്റ്.  എന്നഞാല് നദേസൗരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല്

അസഞാണറ്റ് ഒടചമഹികദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സച്ചുംഭവഹികന്ദുന്നസറ്റ്.

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി

digitized by www.sreyas.in



74

ശഞാസറ്റ്സസതഹിനെന്ദുളസന്ദുദപഞാനല ശരഹിയഞായ ജ്ഞഞാനെതഹിനെന്ദുച്ചും ഒരന്ദു പഞാരമരവ്യവന്ദുച്ചും

ആധഹികഞാരഹികസയന്ദുച്ചും ഒനക ഉണഞാവന്ദുച്ചും.  എന്നലസറ്റ് നവറന്ദുച്ചും വഹിശത്വഞാസതഹില് നെഹിന്നന്ദുളസല,

ദനെരഹിടചള അനെന്ദുഭവതഹില് നെഹിന്നന്ദുളസഞാണറ്റ്.  യഥഞാരര ദവദേപഞാരമരവ്യതഹിനന്റെ

അടെഹിസ്ഥഞാനെച്ചും ഇസഞാണറ്റ്.  കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹിയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഞഞാന് പഠഹിച സപധഞാനെനപ്പെട ഒരന്ദു

പഞാഠച്ചും,  സത്വയച്ചും ഗ്രന്ദുരന്ദുനവന്നറ്റ് വഹിളഹികന്ദുന്ന ഒരഞാളഹിനനെയന്ദുച്ചും കണചമടെചറ്റ് പഹിന്തന്ദുടെരരന്ദുസറ്റ്

എന്നസഞാണറ്റ്.

ഒരന്ദു സപദസവ്യക പഞാരമരവ്യദതയന്ദുച്ചും സപസഹിനെഹിധശ്രീകരഹികഞാതവദരഞാ,  ഒരന്ദു

പഞാരമരവ്യസസമദേഞായതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകഞാരമഹിലഞാതവദരഞാ ആയ ഒരന്ദു ഗ്രന്ദുരന്ദുവഹിനനെ

പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നസറ്റ് സപദസവ്യകഹിചചച്ചും അപകടെകരമഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന് പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് മനെസഹിലഞാകഹി.

ദവദേദേരശനെങ്ങള് വഹിചഞാരദതയന്ദുച്ചും,  ചരചകദളയന്ദുച്ചും അനെന്ദുവദേഹികന്ദുന്നന്ദു.

ദവദേപഞാരമരവ്യനത സളഹിപ്പെറയന്ദുന്ന ഒരന്ദു കദൃരറ്റ്ണമലൂരതഹിനയ ദപഞാലന്ദുച്ചും

ധവ്യഞാനെനതകന്ദുറഹിചചള അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ അന്തരദേരശനെങ്ങള് കഞാരണച്ചും അസഹിനെറ്റ്

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും.

വവൈദദിക  സഫ്രാഹൈദിതരങ്ങളദില  -  ആയെകുരഡവൈദവൈകുനം,  ഡജരഫ്രാതദിശഫ്രാസഡ്ഫതവൈകുനം

ആധന്ദുനെഹികരന്ദുച്ചും പഞാശഞാസവ്യരന്ദുമഞായ സദേസവ്യദരഞാടെറ്റ് ദവദേവഹിജ്ഞഞാനെച്ചും പങന്ദുവയറ്റ്കന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള

എനന്റെ സപധഞാനെ ഉപഞാധഹിയഞായഹി ആയന്ദുരദവദേച്ചും മഞാറഹി. ഇസന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സപദസവ്യക സഞാഹചരവ്യതഹില്

അസപകഞാരച്ചും സച്ചുംഭവഹിചസഞാണറ്റ്.  1983  സന്ദുടെകതഹില് ഞഞാന് നെവ്യളൂനമകറ്റ്സഹിദകഞായഹിനല

സഞാന്തഞാദഫയഹിദലകറ്റ് മഞാറന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  അവഹിനടെ ഞഞാന് സപകദൃസവ്യഞാ ഉള

ഔരധങ്ങദളയന്ദുച്ചും മരന്ദുന്നന്ദുനചടെഹികദളയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചചള പഠനെങ്ങളഹില് മന്ദുഴന്ദുകഹി.  ഒരന്ദു

ധരര്മ്മഞാധഹിരറ്റ്ഠഹിസ ജശ്രീവഹിസരശ്രീസഹിനയകന്ദുറഹിചചള എനന്റെ അദനെത്വരണതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞായഹി

ഞഞാനെഹിസറ്റ് കന്ദുറചചകഞാലമഞായഹി നചയചന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

പഞാരമദരവ്യസരചഹികഹിതകള് ഒരന്ദു വലഹിയ മന്ദുദന്നറതഹിനനെഞാരന്ദുങ്ങന്ദുന്ന സമയമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

അസറ്റ്.  എന്നഞാല് സഞാന്തഞാദഫയഹില് ഒരന്ദു ഇന്ഡേവ്യന് ആയന്ദുരദവദേദഡേഞാകറ്റ്ടെര

ആയന്ദുരദവദേചഹികഹിത പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദുനണന്ന കഞാരവ്യച്ചും എനെഹികറഹിയഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാന്

യഞാദേദൃശഹികമഞായഹി അദദ്ദേഹനത പരഹിചയനപ്പെടെഞാന് ഇടെയഞായഹി.  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സറ്റ്കലൂള് ,

സച്ചുംസറ്റ്കദൃസച്ചും പഠഹിപ്പെഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുന്ന ഒരഞാനള സഹിരകന്ദുന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാനെഞാ

ഉതരവഞാദേഹിസത്വച്ചും ഏനറടെന്ദുതന്ദു. പകരമഞായഹി ആയന്ദുരദവദേതഹില് ആഴദമറഹിയ എനന്റെ പഠനെച്ചും

ആരച്ചുംഭഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  ഇസറ്റ് ആയന്ദുരദവദേതഹിനന്റെ അദവ്യഞാപനെതഹിദലകന്ദുച്ചും,
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അസഹിനനെകന്ദുറഹിചചള രചനെകളഹിദലകന്ദുച്ചും എനന്ന നെയഹിചച.  പഞാഠവ്യഭഞാഗ്രങ്ങളചച്ചും കഞാസചകളചച്ചും

ആസലൂസസണച്ചും നചയഞാനെന്ദുച്ചും ഞഞാന് സഹഞായഹിചച.

സമഞാന്തരമഞായഹി ഞഞാന് ദവദേദജവ്യഞാസഹിശഞാസറ്റ്സസച്ചും പഠഹികന്ദുന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാനെഞാദേവ്യച്ചും

ദവദേദജവ്യഞാസഹിശഞാസറ്റ്സസച്ചും പഠഹിചസറ്റ് ഒഹജയഹില് വചഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവഹിടെന്ദുനത

സഹിദയഞാസഫഹികല് നസന്റെറഹില് ഈ വഹിരയതഹില് ധഞാരഞാളച്ചും

ദസസഞാസസചകളചണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  

ദവദേദജവ്യഞാസഹിശഞാസറ്റ്സസതഹിനല കന്ദുനറ നെല പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചച്ചും ഞഞാന് കനണതഹി.

അദപ്പെഞാദഴകന്ദുച്ചും  പഞാശഞാസവ്യദജവ്യഞാസഹിരച്ചും നെഹിരവധഹി വരരങ്ങളഞായഹി ഞഞാന് ഹകകഞാരവ്യച്ചും

നചയചന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദപ്പെഞാനഴലഞാച്ചും ദവദേദജവ്യഞാസഹിരനത ഒരന്ദു സഹഞായഹസറ്റ്സമഞായഹി

ഉപദയഞാഗ്രഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് പലൂരണമഞായന്ദുച്ചും ദവദേ ദജവ്യഞാസഹിരതഹിദലകറ്റ്

മഞാറന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  എണ്പസന്ദുകളചനടെ പകന്ദുസഹിയഹില് ആയന്ദുരദവദേതഹിലന്ദുള എനന്റെ

സപവരതനെങ്ങദളഞാനടെഞാപ്പെച്ചും ദവദേദജവ്യഞാസഹിരതഹിലന്ദുച്ചും ഞഞാന് സശദഹിചച.

ആയന്ദുരദവദേവഹിദേവ്യഞാരഥഹികളഹില് സന്ദുടെകമഹിടചനകഞാണറ്റ്,  ഞഞാന് ദവദേദജവ്യഞാസഹിരതഹിലന്ദുച്ചും

കഞാസചകളചച്ചും ദകഞാഴറ്റ്സന്ദുകളചച്ചും ആരച്ചുംഭഹിചച.

ഇതരച്ചും ഹവവഹിധവ്യമഞാരന്ന സപവരതനെങ്ങളഹില് ഞഞാന് സപദസവ്യകമഞായഹി ഒരന്ദു പ്ലേഞാനെന്ദുച്ചും

പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ചഹിസറഹിയസന്ദുച്ചും,  പരസറ്റ്പരബന്ധമഹിലഞാതസന്ദുമഞായ

എനന്റെ സഞാല്പ്പെരവ്യങ്ങള് പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുക മഞാസസദമ ഞഞാന് നചയചന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദുളച.

ഒന്നഹിലധഹികച്ചും സവണ ഞഞാന് എനന്റെ സപവരതനെമണലങ്ങനള കന്ദുറചചനകഞാണന്ദു വന്നറ്റ്,

എനന്റെ ഊരജച്ചും മന്ദുഴന്ദുവനെന്ദുച്ചും ദകസനശ്രീകരഹികഞാന് സശമഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എങഹിലന്ദുച്ചും സഞാഹചരവ്യങ്ങള്

എനന്ന വഹിവഹിധദമഖലകളഹില് വവ്യഞാപദൃസനെഞാകഹി സനന്ന നെഹിലനെഹിറന്ദുതഹി. ദവദേദേരശനെങ്ങള്കറ്റ്

ഇസന്ദുദപഞാനലയന്ദുള ഹവവഹിധവ്യവഹിരയങ്ങനള സമനെത്വയഹിപ്പെഹികഞാനെന്ദുള കഴഹിവന്ദുണറ്റ് എന്നന്ദുച്ചും

അസഞാണറ്റ് എനന്റെ ഈ സപവരതനെങ്ങളചനടെ പഹിന്നഹിനലന്നന്ദുച്ചും പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഞഞാന് കനണതഹി.

ആയന്ദുരദവദേതഹിലലൂനടെയന്ദുച്ചും ദവദേദജവ്യഞാസഹിരതഹിലലൂനടെയന്ദുച്ചും എലഞാവരകന്ദുച്ചും

സപദയഞാജനെകരമഞായ ഒരന്ദു ഉപദയഞാഗ്രച്ചും ദവദേവഹിജ്ഞഞാനെതഹിനെറ്റ് ഞഞാന് കനണതഹി.  എനന്റെ

നസഞാഴഹിലന്ദുച്ചും എനന്റെ ദവദേപഠനെവന്ദുച്ചും സര്മ്മഹിലന്ദുള അകലച്ചും കന്ദുറഞ്ഞന്ദുവന്നന്ദു.  എനന്റെ

ഉപജശ്രീവനെവന്ദുമഞായഹി ദവദേപഠനെച്ചും പരസറ്റ്പരച്ചും ബന്ധനപ്പെടചവന്നന്ദു.  ഞഞാന് കന്ദുനറ വരരങ്ങള്

ആയന്ദുരദവദേതഹിലന്ദുച്ചും ദജവ്യഞാസഹിരതഹിലന്ദുച്ചും മന്ദുഴന്ദുകഹി,  ആ സമയതറ്റ് എനന്റെ ദവദേപഠനെച്ചും

സഞാസറ്റ്കഞാലഹികമഞായഹി പഹിന്നണഹിയഹിലഞാവന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.
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ഇന്ഡേരയെകുനം ഹൈദിന്ദകു ആതജീയെ പഫ്രാരമ്പരരങ്ങളളനം

അദനെകച്ചും വരരങ്ങള് ഞഞാന് ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മ പഞാഠങ്ങള് പഠഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നെഹിരവധഹി

ആസശമങ്ങളചമഞായന്ദുച്ചും ആചഞാരവ്യന്മഞാരന്ദുമഞായന്ദുച്ചും എഴന്ദുതന്ദുകന്ദുതന്ദുകള് നെടെതന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയറ്റ്സഹിടചണറ്റ്.  ഇന്ഡേവ്യയഹിനല സപസഹിദശ്രീകരണങ്ങളഹില് 1978  മന്ദുസല് ഉപനെവ്യഞാസങ്ങള്

എഴന്ദുസന്ദുകയന്ദുച്ചും , 1982 മന്ദുസല് പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് എഴന്ദുസഹി സന്ദുടെങ്ങന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  എന്നഞാല്

ഞഞാന് ഇന്ഡേവ്യയഹില് ദപഞായഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  രണന്ദു സപഞാവശവ്യച്ചും അസഹിനെന്ദുള അവസരച്ചും

വളനര അടെന്ദുതന്ദു വന്നന്ദുനവങഹിലന്ദുച്ചും! അദമരഹികയഹിലന്ദുള എനന്റെ ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദു അദവ്യഞാപകന്

ഒരഹികല് ഇങ്ങനനെ പറഞ്ഞന്ദു.  "ദഡേവഹിഡേറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് ദപഞായഹില.  പകരച്ചും ഇന്ഡേവ്യ

ദഡേവഹിഡേഹിനന്റെ അടെന്ദുദതകറ്റ് വന്നന്ദു"

ഹചനെശ്രീസറ്റ് ചഹികഹിതഞാപഠനെങ്ങളചനടെ ഭഞാഗ്രമഞായഹി 1987 ല് ഞഞാന് ഹചനെയഹിദലകന്ദുച്ചും

സഹിബതഹിദലകന്ദുച്ചും യഞാസസ നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.   കന്ദുറചച മഞാസങ്ങള്കറ്റ് ദശരച്ചും ഞഞാന്

ഏരവ്യയഹിദലകന്ദുള എനന്റെ രണഞാമനത യഞാസസ നെടെതഹി.  അങ്ങനനെ ഒടെന്ദുവഹില്

ഇന്ഡേവ്യയഹില് എതഹി.  എനന്റെ ഇന്ഡേവ്യഞാസനരശനെച്ചും,  അസറ്റ് കന്ദുറചച സഞാമസഹിചച

വന്നസഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും,  എനന്റെ ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ അടെന്ദുതഘടതഹിനന്റെ സന്ദുടെകച്ചും കന്ദുറഹിച

സന്ദുസപധഞാനെവന്ദുച്ചും,  പരഹിവരതനെഞാതകവന്ദുമഞായ അനെന്ദുഭവമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ആദേവ്യനത ആ

സനരശനെതഹിനെന്ദു ദശരച്ചും,  ഞഞാന് വരരതഹില് ഒരഹികല് എന്ന നെഹിലയഹില്

ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകറ്റ് ദപഞാകന്ദുന്നസറ്റ് സന്ദുടെരന്നന്ദു.

ആദേവ്യ ഇന്ഡേവ്യഞാസനരശനെച്ചും എനന്റെ ആയന്ദുരദവദേപഠനെവന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടചള

ഒന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഹില് ദബഞാച്ചുംനബയഹിലന്ദുച്ചും നെഞാഗ്രപ്പെളൂരഹിലന്ദുമന്ദുള ആയന്ദുരദവദേ സറ്റ്കലൂളചകളചച്ചും

കമനെഹികളചച്ചും സനരശഹികലന്ദുച്ചും,  രഞാജവ്യതഹിനന്റെ മററ്റ് പലഭഞാഗ്രങ്ങളഹിദലകന്ദുമന്ദുള

വഹിദനെഞാദേയഞാസസകളചച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഹില് ആദവ്യഞാതഹിക സപധഞാനെമഞായ രണന്ദു

സനരശനെങ്ങളചച്ചും ഉള്നപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ആദേവ്യച്ചും ദപഞാണഹിദചരഹിയഹിനല സശശ്രീഅരവഹിന ആസശമവന്ദുച്ചും,

പഹിനന്ന അസഹിനെടെന്ദുത സഹിരന്ദുവണഞാമലയഹിനല സശശ്രീരമണഞാസശമവന്ദുച്ചും ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു അവ.  ഈ

ഒരന്ദു രശ്രീസഹി പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഞഞാന് നചയറ്റ്സ യഞാസസകളഹിലന്ദുച്ചും ആവരതഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.

ഫശജീ അരവൈദിന്ദനകുനം  ഡപഫ്രാണ്ടെദിഡച്ചെരദിയെകുനം
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ദപഞാണഹിദചരഹിയഹിദലകന്ദുച്ചും,  സശശ്രീഅരവഹിന ആസശമതഹിദലകന്ദുമന്ദുള എനന്റെ സനരശനെച്ചും

എനന്ന സശശ്രീഅരവഹിനനെന്ദുച്ചും അര്മ്മയന്ദുമഞായഹി വശ്രീണന്ദുച്ചും ബന്ധഹിപ്പെഹിചച.  സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും ആ

പടണതഹില് അനെന്ദുഭവഹിചറഹിയഞാന് സകവഹിധതഹില് അര്മ്മയന്ദുനടെ ശകമഞായ

സഞാന്നഹിദവ്യമന്ദുണറ്റ്.  അനസന്നഹിദലകറ്റ് സഹിരമഞാലകള് ദപഞാനല കടെന്നന്ദുവന്നറ്റ് എനന്ന എനന്റെ

സഞാധഞാരണ ദബഞാധസലതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും പന്ദുറദതകറ്റ് നകഞാണന്ദുദപഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

മണഹികലൂറന്ദുകദളഞാളച്ചും!  എനെഹികറ്റ് അനെങ്ങഞാന് ദപഞാലന്ദുച്ചും സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും ദസഞാന്നഞാത

ഒരവസ്ഥയഹിദലകറ്റ് അക്ഷേരഞാരഥതഹില് സനന്ന അനസനന്ന വശ്രീഴറ്റ്തഹി.  സശശ്രീഅരവഹിനനന്റെ

സഞാന്നഹിദവ്യവന്ദുച്ചും ശകമഞായഹിതനന്ന അവഹിനടെയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സമഞാധഹിമനഹിരതഹില്  .  അവഹിനടെനയനെഹികറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ജശ്രീവഹിസവന്ദുച്ചും

സപദബഞാധനെങ്ങളചച്ചും അനെന്ദുഭവഹികഞാന് പറഹി.  എന്നഞാല് അര്മ്മയന്ദുനടെ ശകഹി ആ പടണച്ചും

മന്ദുഴന്ദുവന് നെഹിറഞ്ഞന്ദു നെഹിന്നറ്റ് എലഞാവനരയന്ദുച്ചും സറ്റ്പരശഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ദപഞാണഹിദചരഹി എനെഹികറ്റ് സശശ്രീ എച്ചും പഹി പണഹിറഹിനനെയന്ദുച്ചും സനരശഹികഞാന് അവസരച്ചും സന്നന്ദു.

കന്ദുറചച വരരങ്ങള്കറ്റ് മന്ദുമറ്റ് അദമരഹികയഹിദലകന്ദുള സനന്റെ യഞാസസകള്

നെഹിറന്ദുതഹിയസഹിനെന്ദുദശരച്ചും അദദ്ദേഹനത ഞഞാന് കണഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  എന്നഞാല് ഞഞാന്

അദദ്ദേഹവന്ദുമഞായന്ദുള എഴന്ദുതന്ദുകന്ദുതന്ദുകള് സന്ദുടെരന്ദുന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹമഞാകനട

അകഞാലതറ്റ് പന്ദുറതഹിറങ്ങഹിയ എനന്റെ പല പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചച്ചും പരഹിദശഞാധഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഒരന്ദു ദേഹിവസച്ചും ഞഞാന് പണഹിറഹിനന്റെ സപസഹിവഞാരമന്ദുള ധവ്യഞാനെതഹില്

പങന്ദുനകഞാളചകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. നപനടന്നറ്റ് എനന്റെ ശത്വഞാസച്ചും ദേശ്രീരഘമഞായഹിതശ്രീരന്നന്ദു, ഒപ്പെച്ചും എനന്റെ

ദബഞാധമണലച്ചും ഉയരന്ന സലങ്ങളഹിദലകറ്റ് സന്ദുറകനപ്പെടച.  ആസശമതഹിനല അര്മ്മയന്ദുനടെ

ഒരന്ദു ദേരശനെച്ചും എനന്റെ മന്ദുന്നഹില് അനെഞാവരണച്ചും നചയനപ്പെടച.  സഞാരഞാദദേവഹിയന്ദുനടെ രലൂപതഹില് ,

ധവളനെഹിറമഞാരന്നറ്റ് അസഹിസന്ദുനരഹിയന്ദുച്ചും,  സപകഞാശഹികന്ദുന്നവളചച്ചും,  കഞാരന്ദുണവ്യതഹിനന്റെ

മലൂരതഹിയന്ദുമഞായഹി അര്മ്മ കഞാണനപ്പെടച.  സഹിബതന് സനെവ്യഞാസഹിമഞാര മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിനയ

അജ്ഞഞാനെതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും മഞായയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും രക്ഷേഹികന്ദുന്നസഹിനെഞായഹി അദപക്ഷേഹിചചനകഞാണറ്റ്

അര്മ്മയന്ദുനടെ കദൃപകന്ദുദവണഹി സപഞാരഥനെകള് ഉരന്ദുവഹിടെന്ദുന്നസന്ദുച്ചും മറചച്ചും ആ

ദേരശനെതഹിലന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവര ദേന്ദുരഹിസങ്ങളഹില് മന്ദുങ്ങഹിതഞാണ മനെന്ദുരവ്യനരകന്ദുറഹിചറ്റ്

ധവ്യഞാനെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും, അവനര ഉയരതന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് അര്മ്മയന്ദുനടെ ശകഹിനയ ഉപദയഞാഗ്രഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയചന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.
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മഞാനെവരഞാശഹിയന്ദുനടെ ചരഹിസസച്ചും എനന്റെ മദനെഞാമന്ദുകന്ദുരതഹിനെറ്റ് മന്ദുന്നഹില് ചന്ദുരന്ദുള് നെഹിവരതനപ്പെടച.

മനെന്ദുവഹിനന്റെ അഥവഞാ മനെസഹിനന്റെ കന്ദുടഹികളഞായ നെഞാച്ചും,  എസപകഞാരമഞാണറ്റ് നെമന്ദുകറ്റ് ജനനെഞാ

കഹിടഹിയ അജ്ഞഞാനെച്ചും നെഹിമഹിതച്ചും ഹദേത്വസചഹിന്തകളഹില് കന്ദുടെന്ദുങ്ങഹികഹിടെന്നറ്റ്

ദേന്ദു:ഖമനെന്ദുഭവഹികന്ദുന്നസറ്റ് എന്നറ്റ് ഞഞാന് കണന്ദു.  മനെസഹിനന്റെ അകകഞാമഹിലന്ദുള ഈ

അജ്ഞഞാനെച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെനയഞാനക ആന്തരഹികസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞായഹി

നെഹിന്നന്ദുനകഞാണറ്റ് ഹവരന്ദുദവ്യങ്ങള്കന്ദുച്ചും അസന്ദുമലൂലമന്ദുണഞാവന്ദുന്ന സകരചകള്കന്ദുച്ചും

കഞാരണമഞായഹിതശ്രീരന്ദുന്നന്ദു. ഈ പരഹിമഹിസദബഞാധതഹിനെന്ദു പന്ദുറദതകറ്റ് കടെകന്ദുന്നസന്ദുവനര നെഞാച്ചും

പഴയനസറചകള് സനന്ന ആവരതഹികഞാനെന്ദുച്ചും,  അനെഹിശഹിസസത്വതഹില് സനന്ന ജശ്രീവഹികഞാനെന്ദുച്ചും

നെഹിരബന്ധഹിസരഞാണറ്റ്.

എന്നഞാല് ഈ ദേന്ദുരഹിസങ്ങള്നകലഞാച്ചും അപ്പെചറച്ചും,  ആസകഹിയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും,  ഭയതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും,

നവറന്ദുപ്പെഹിനന്റെയന്ദുച്ചും പഹിടെഹിയഹില് നപടചകഹിടെകന്ദുന്ന മനെന്ദുരവ്യവരഗ്രതഹിനനെഞാരന്ദു മഞാസദൃകനയന്ന

വണച്ചും ഉയരന്നസലതഹിലന്ദുള ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ സദൃരറ്റ്ടെഹിയന്ദുനടെ ദേരശനെച്ചും അര്മ്മ എനെഹികറ്റ്

കഞാടഹിതന്നന്ദു.  സപകദൃസഹിദയഞാടെറ്റ് ഇണങ്ങഹി ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന,  ഏസഞാണറ്റ് സത്വരഗ്രസമഞാനെമഞായ ഒരന്ദു

സഞാഹചരവ്യച്ചും.  എന്നഞാല് ഇദപ്പെഞാഴനത ദലഞാകജശ്രീവഹിസമഞായഹിടല,  മറഹിചറ്റ് വളനര സപയത്നവന്ദുച്ചും

സമയവന്ദുച്ചും ഉപദയഞാഗ്രനപ്പെടെന്ദുതഹി സഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കരഹിദകണ ഒരന്ദു ഭഞാവഹി വഞാഗ്രറ്റ്ദേഞാനെമഞായഹിടഞാണറ്റ്

അസറ്റ് കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.  ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ സദൃരറ്റ്ടെഹികഞായന്ദുള പന്ദുരറ്റ്പങ്ങളചച്ചും വഹിതന്ദുകളചച്ചും

ദലഞാകനമങ്ങന്ദുച്ചും വഹിസറഹിനകഞാണറ്റ് അസഹിനന്റെ ആവശവ്യകസനയപറഹി അര്മ്മ വശ്രീണന്ദുച്ചും വശ്രീണന്ദുച്ചും

ഓരര്മ്മഹിപ്പെഹിചചനകഞാണഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ധവ്യഞാനെച്ചും അവസഞാനെഹിചദസഞാടെന്ദുകലൂടെഹി ഞഞാന് പസഹിനയ എനന്റെ സഞാധഞാരണ

ദബഞാധസലതഹിദലകറ്റ് മടെങ്ങഹി വന്നന്ദു.  ഞഞാന് മനഹിരതഹിനെറ്റ് പന്ദുറദതകറ്റ് നെടെകദവ,  ഒരന്ദു

നവളചത പന്ദുരറ്റ്പച്ചും -  അര്മ്മയറ്റ്കറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും ഇരറ്റ്ടെമന്ദുള മന്ദുലപ്പെളൂവറ്റ് -  എനന്റെ ഹകയഹില്

സന്നന്ദുനകഞാണന്ദു പണഹിററ്റ് ഇങ്ങനനെ പറഞ്ഞന്ദു "ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ സദൃരറ്റ്ടെഹികന്ദു ദവണഹി".

ദവദേങ്ങളചമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടറ്റ് ഞഞാന് നചയറ്റ്സഹിടചള സപവരതനെങ്ങള് ,  പഴയ കഞാലതഹിനെന്ദു

ദവണഹി മഞാസസമന്ദുളസല മറഹിചറ്റ് ഭഞാവഹികറ്റ് ദവണഹി കലൂടെഹിയന്ദുളസഞാണറ്റ്.

ജ്ഞഞാനെസപകഞാശതഹിനന്റെ ദേഹിദവവ്യഞാദേയങ്ങദളഞാടെറ്റ് സമരസനപ്പെട ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ

മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിയന്ദുനടെ സദൃരറ്റ്ടെഹികന്ദു ദവണഹിയഞാണറ്റ് മനെന്ദുരവ്യനന്റെ ഉദേറ്റ്ഭവതഹിദലകറ്റ്

മടെങ്ങഹിനചലചന്നസറ്റ്.

രമഷ്ണഫ്രാഫശമനം:  ഭഗവൈഫ്രാന്  സഡ്കന്ദനന്റെ  ദരശനനം
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രമണമഹരരഹിയഞാണറ്റ് ഒരന്ദുപദക്ഷേ ആധന്ദുനെഹിക ഇന്ഡേവ്യയഹിനല,  ഏറവന്ദുച്ചും സപശസറ്റ്സനെഞായ

സസവ്യദേരശഹിയഞായ മഹഞാതഞാവറ്റ്.  അദദ്ദേഹച്ചും ബന്ധനെങ്ങളഹിലഞാത

ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ,  ആതസതയന്ദുനടെ ശരഹിയഞായ മലൂരതഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ദലഞാകതറ്റ് അറഹിയനപ്പെടെഞാന് സത്വയച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും ഒന്നന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹില.  നെഞാമ,  രലൂപ,  സച്ചുംസറ്റ്കഞാര

സലങ്ങനള അസഹിലച്ചുംഘഹിചച മന്ദുദന്നറണനമന്നറ്റ് ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്ന വഹിചഞാരശശ്രീലരഞായ

ആധന്ദുനെഹികമനെസചകള്കറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു ആകരരണദകസനമഞാണറ്റ്.  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

ആസശമതഹിലന്ദുച്ചും,  പടണവന്ദുച്ചും കന്ദുന്നന്ദുമന്ദുള്നപ്പെടെന്ദുന്ന ആ ആതശ്രീയപരഹിസരങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഞഞാന്

അനെന്ദുഭവഹിച കഞാരവ്യങ്ങള് സഹികചചച്ചും വവ്യസവ്യസറ്റ്സവന്ദുച്ചും അസപസശ്രീക്ഷേഹിസവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാന് രമണഞാസശമതഹില് വന്നസറ്റ് രമണമഹരരഹിയന്ദുമഞായന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

ആതഞാദനെത്വരണച്ചും എന്ന മഞാരഗ്രവന്ദുമഞായന്ദുച്ചും സമരകനപ്പെടെഞാനെഞാണറ്റ്.  അഹദേത്വസമഞായ,

ശന്ദുദദബഞാധഞാവസ്ഥനയ അനെന്ദുഭവഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള ഒരന്ദു മഞാരഗ്രമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

ആതഞാദനെത്വരണച്ചും.  ഞഞാന് കനണതഹിയദസഞാ,  അഹച്ചുംബന്ദുദഹിയന്ദുനടെ ശന്ദുദശ്രീകരണവന്ദുച്ചും,

മരണവന്ദുച്ചും,  ആതശ്രീയമഞായ പന്ദുനെരജനെനെവന്ദുച്ചും ആവശവ്യനപ്പെടെന്ദുന്നവനെഞായ,  അഗഹിസത്വരലൂപനെഞായ

ഭഗ്രവഞാന് സറ്റ്കനദനെയന്ദുച്ചും. ഞഞാന് ഈ ഹദേവസങല്പ്പെനത കണസറ്റ്, ഭകഹിസച്ചുംബന്ധദമഞാ,

സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികദമഞാ ആയ ഒരന്ദു ബഹിച്ചുംബമഞായഹിടല,  മറഹിചറ്റ് അപഞാരമഞായ

കഞാരണശകഹിയഞായഹിടഞാണറ്റ്.  ശഹിവപന്ദുസസനെഞായ ഭഗ്രവഞാന് സറ്റ്കനനെഹിലലൂനടെയഞാണറ്റ്

രമണമഹരരഹി എന്നഹിദലകറ്റ് വന്നസറ്റ്.  ജ്ഞഞാനെഞാഗഹിയന്ദുനടെ മലൂരതഹിമദേറ്റ്ഭഞാവമഞായ ഭഗ്രവഞാന്

സറ്റ്കനദനെയന്ദുച്ചും,  രമണമഹരരഹിനയയന്ദുച്ചും ഒന്നഞായഹിടഞാണറ്റ് ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹി കണഹിരന്ദുന്നസന്ദുച്ചും.

ഞഞാനെന്ദുച്ചും അസപകഞാരച്ചും സനന്ന രമണമഹരരഹിനയ,  ഭഗ്രവഞാന് സറ്റ്കനനെഞായഹിടഞാണറ്റ്

മനെസഹിലഞാകഹിയസറ്റ്.

സഹിരന്ദുവണഞാമലയഹില് വന്നദസഞാനടെ അസഹിഗ്രച്ചുംഭശ്രീരമഞാനയഞാരന്ദു ആതശ്രീയദസജസഹിനന്റെ

സഞാന്നഹിദവ്യച്ചും എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച.  അസഹിനെഞാകനട ഏറവന്ദുച്ചും സപസവ്യക്ഷേമഞായ നെഹിമഹിരങ്ങളഹില് ,

ഒരന്ദു കന്ദുടഹിയന്ദുനടെ മന്ദുഖവന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  കയഹില് ദവലന്ദുച്ചും പഹിടെഹിചറ്റ് അഗഹിയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

ഉയരന്നന്ദു വരന്ദുന്ന ഒരന്ദു കന്ദുടഹിയന്ദുനടെ ചഹിസസച്ചും എനന്റെ മനെസഹില് മഹിന്നഹിമറഞ്ഞന്ദു നകഞാണഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഇസറ്റ് സശ്രീസവമഞായ ആതഞാദനെത്വരണ പരഹിശശ്രീലനെതഹിനെറ്റ് കഞാരണമഞായഹി.  എനന്റെ

ശരശ്രീരതഹിദന്റെസല,  അഹച്ചുംബന്ദുദഹിയന്ദുനടെസഞായഹിരന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും അക്ഷേരഞാരഥതഹില്

അനസഞാരന്ദു മരണച്ചും ദപഞാനല സനന്നയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ആ അഗഹിയഹിലലൂനടെ കടെന്നന്ദു ദപഞാകലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഒരന്ദു പദക്ഷേ എനന്റെ ജശ്രീവഹിസതഹിനല

ഏറവന്ദുച്ചും സശ്രീക്ഷേറ്റ്ണമഞായ ആതശ്രീയഞാനെന്ദുഭവച്ചും. അസഹിനന്റെ സശ്രീക്ഷേറ്റ്ണസ മലൂലച്ചും പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഇസറ്റ്
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ഇസഹിദനെകഞാള് കലൂടെന്ദുസല് ശകമഞാകരന്ദുദസ എന്നന്ദു ഞഞാന് സപഞാരഥഹിചച ദപഞായഹിടചണറ്റ്.

എന്നഞാലന്ദുച്ചും അസഹിനെന്ദുദശരച്ചും എനന്റെ കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെന്ദുകള് അസഞാധഞാരണമഞാച്ചും വഹിധച്ചും

ശന്ദുദമഞായസഞായന്ദുച്ചും ഞഞാന് വഹിമലശ്രീകരഹികനപ്പെടസഞായന്ദുച്ചും എനെഹികറ്റ് അനെന്ദുഭവനപ്പെടച.

ആ സമയച്ചുംവനര ആദവ്യഞാതഹിക സഞാധനെയഹില് മലൂരതഹികളചനടെ സപഞാധഞാനെവ്യനതകന്ദുറഹിചറ്റ്

എനെഹികറ്റ് വലഹിയ ധഞാരണയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  ദേക്ഷേഹിദണന്തവ്യയഹില് പരനക

ആരഞാധഹികനപ്പെടെന്ദുന്ന,  എലഞായഹിടെതന്ദുച്ചും ചഹിസസങ്ങളഹില് കഞാണനപ്പെടെന്ദുന്ന ഒരന്ദു

മലൂരതഹിയഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും ഭഗ്രവഞാന് സറ്റ്കനനനെ കന്ദുറഹിചറ്റ് എനെഹികറ്റ് യഞാനസഞാരന്ദു

അറഹിവന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  സറ്റ്കനനെന്ദുച്ചും രമണനെന്ദുമഞായന്ദുള ബന്ധതഹിനന്റെ

ആഴനതകന്ദുറഹിചചച്ചും ഞഞാനനെഞാന്നന്ദുച്ചും സഗ്രഹഹിചഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  അസന്ദുനകഞാണറ്റ് എനന്റെ

അസറ്റ്സഹിസത്വതഹിനന്റെ കഞാസദലഞാളച്ചും സന്ദുളചചകയറഹിയ വവ്യകവന്ദുച്ചും ദേദൃഡേവന്ദുമഞായ

ഒരനെന്ദുഭവതഹിലലൂനടെ അതരച്ചും ഒരന്ദു ഈശത്വരസങല്പ്പെവന്ദുമഞായഹി ദനെരഹിടചളബന്ധച്ചും

വന്നസഹില് ഞഞാന് ശരഹികന്ദുച്ചും അമരകന്ദുക സനന്ന നചയറ്റ്സന്ദു.  സസത്വചഹിന്തഞാപരമഞായഹി

ആരച്ചുംഭഹികന്ദുന്ന ആതഞാദനെത്വരണച്ചും എന്ന സപസകഹിയനയ,  എനന്റെ വവ്യകഹിസത്വനത അപ്പെഞാനടെ

വഹിഴന്ദുങ്ങഹിയ ഒരന്ദു മലൂരതഹിയഹില് ഇണകഹിനയടെന്ദുകഞാച്ചും എന്ന കഞാരവ്യച്ചും ഞഞാനനെഞാരഹികലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു

സപദബഞാധനെങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും അറഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നഹില.

കഞാലച്ചും നകഞാണറ്റ് ഞഞാന് സറ്റ്കനനനെകന്ദുറഹിചചച്ചും,  രമണനനെകന്ദുറഹിചചച്ചും ധഞാരഞാളച്ചും പഠഹിചച.

ദനെരഹിടചള ആതദേരശനെശകഹിയന്ദുനടെ അവസഞാരമഞാണറ്റ് സറ്റ്കനന് .

ആതഞാദനെത്വരണതഹിനന്റെ അഗഹിയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ജനെഹിച ഹചസനെവ്യമഞാണറ്റ് സറ്റ്കനന് .

അഹച്ചുംഭഞാവതഹിനന്റെ മരണതഹില് ,  ധവ്യഞാനെമഞാകന്ദുന്ന ചഹിസയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ജനെഹിച

അന്തരവ്യഞാമഹിയഞായ കന്ദുടഹിയഞാണറ്റ് സറ്റ്കനന് .  ഈ കന്ദുടഹി ദേലൂരഹിസസച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

മന്ദുകമഞായ നെഹിരറ്റ്കളങ മനെസഹിനനെ സപസഹിനെഹിധഞാനെച്ചും നചയചന്നന്ദു.  അവനെന്ദു മഞാസസദമ സനന്റെ

വഹിദവകമഞാകന്ദുന്ന ദവലന്ദുപദയഞാഗ്രഹിചറ്റ് നെര്മ്മഹിനല സപസഹിദലഞാമ വഞാസനെകളഞാകന്ദുന്ന

അസന്ദുരനഞാനര നെഹിസഗ്രഹഹികഞാനെഞാവലൂ. സഹിരന്ദുവണഞാമലയഹിദലകന്ദുള എനന്റെ വരവറ്റ് സറ്റ്കനനെന്ദുച്ചും

രമണനെന്ദുമഞായ ആ ആന്തരഹിക ദസജസഹിനനെ അനെന്ദുഭവഹികഞാനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ടെസൗണഹിലന്ദുള അരന്ദുണഞാചദലശത്വരനന്റെ മഹഞാദക്ഷേസസതഹില് സറ്റ്കനനനെ എനെഹികറ്റ് സശ്രീസവമഞായഹി

അനെന്ദുഭവനപ്പെടച.  സന്ദുടെകതഹില് ദക്ഷേസസതഹിനന്റെ അനെന്ദുഭവച്ചും,  ആസശമതഹിനന്റെ

അനെന്ദുഭവനതകഞാള് എനെഹികറ്റ് സപധഞാനെമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  രമണമഹരരഹി നചറന്ദുപ്പെതഹില്

സപസനെന്ദുരറ്റ്ഠഹിചറ്റ് വസഹിചഹിരന്ദുന്ന അരന്ദുണഞാചദലശത്വര ദക്ഷേസസച്ചും ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

സറ്റ്പനനെങ്ങള് വഹഹികന്ദുന്നന്ദു. ആ ദക്ഷേസസതഹിനന്റെ കന്ദുടഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും. അദനെകച്ചും
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മഹഞാതഞാകനളയന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്രഹികദളയന്ദുച്ചും ദപഞാരഹിപ്പെഹിചഹിരന്ദുന്ന ആ ദക്ഷേസസതഹിനെറ്റ്

അസഹിനന്റെസഞായ ഒരന്ദു ദേഹിവവ്യ സഞാന്നഹിധവ്യമന്ദുണറ്റ്.

ദക്ഷേസസതഹിനല ദദേവഹി,  സറ്റ്കനനന്റെയന്ദുച്ചും,  രമണനന്റെയന്ദുച്ചും എലഞാ സസവ്യഞാദനെത്വരഹികളചദടെയന്ദുച്ചും

അര്മ്മയഞായഹി വഹിരഞാജഹികന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുദപഞാനല ശഹിവന് രമണനന്റെ അചനെഞാണറ്റ്.  ആ

ദക്ഷേസസതഹിനല പലൂജഞാമലൂരതഹികള് സറ്റ്കനനന്റെ മഞാസഞാപഹിസഞാകളഞായഹി ജശ്രീവന് വചച വന്നന്ദു.

ആ സറ്റ്കനന് ,  രമണന് മഞാസസമല എനന്റെ അന്തരച്ചുംഗ്രതഹിനല അനെശത്വരനെഞായ കന്ദുടഹി

കലൂടെഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദദേവശ്രീദക്ഷേസസതഹില് വചഞാണറ്റ് എനെഹികറ്റ് ഏറവന്ദുമധഹികച്ചും ശകഹിയന്ദുച്ചും

ആന്തരഹികവഹികഞാസവന്ദുച്ചും അനെന്ദുഭവനപ്പെടസറ്റ്. ദദേവഹിയന്ദുനടെ ജശ്രീവഹിസരച്ചുംഗ്രങ്ങള് - ദദേവഹി ഉമയന്ദുനടെ

ജനെനെവന്ദുച്ചും,  ഹഹിമഞാലയതഹിനല സപസചച്ചും,  ശഹിവനെന്ദുമഞായന്ദുള വഹിവഞാഹവന്ദുച്ചും,  ഭഗ്രവഞാന്

സറ്റ്കനനന്റെ ജനെനെവന്ദുച്ചും ഒനക -  ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാര സപസകഹിയയഹിനല സപസശ്രീകങ്ങളഞായഹി

എനന്റെ ധവ്യഞാനെമണലതഹില് നസളഹിഞ്ഞന്ദു വന്നന്ദു.  പന്ദുരഞാണ കഥകള്

യഞാഥഞാരഥവ്യങ്ങളഞായദപ്പെഞാള് ,  നെര്മ്മന്ദുനടെ മനെന്ദുരവ്യജശ്രീവഹിസങ്ങള് നവറന്ദുച്ചും നെഹിഴലന്ദുകളചമഞായഹി മഞാറഹി.

ഈ മലൂരതഹികളചനടെ യഞാഥഞാരഥവ്യങ്ങള് (ദദേവദലഞാകങ്ങള് ),  ധവ്യഞാനെതഹിനന്റെ പല

അവസ്ഥകളചച്ചും ജ്ഞഞാനെതഹിനന്റെ പല സലങ്ങളചമഞായഹി മഞാറഹി.

ഒരന്ദുദേഹിവസച്ചും ദക്ഷേസസതഹിലഞായഹിരഹികന്ദുദമഞാള് ,  എനന്റെ വശ്രീടഹിനല അള്തഞാരയഹില്

വയറ്റ്കഞാനെഞായഹി ഒരന്ദു വഹിസഗ്രഹച്ചും വഞാങ്ങഹി നകഞാണന്ദുദപഞാകണനമന്നറ്റ് എനെഹികന്ദു ദസഞാന്നഹി.  ഒരന്ദു

നചറഹിയ സറ്റ്കനവഹിസഗ്രഹച്ചും ഞഞാന് കനണതഹി.  അസന്ദുവഞാങ്ങഹി എനന്റെ ബഞാഗ്രഹിനെന്ദുളഹില്

നെഹിദക്ഷേപഹിചച.  ഇസറ്റ് കണന്ദുനകഞാണന്ദു നെഹില്കന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്ന ദക്ഷേസസതഹിനല ഒരന്ദു

സബഞാഹ്മണപന്ദുദരഞാഹഹിസന് എദന്നഞാടെസറ്റ് ദചഞാദേഹിചച. ഞഞാനെസറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് ഹകമഞാറന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയറ്റ്സന്ദു.  എനന്റെ കയഹില് പഹിടെഹിചഹിടറ്റ് സപധഞാനെ സപസഹിരറ്റ്ഠകള്നകഞാനക പലൂജകള്

നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും ദക്ഷേസസതഹിനെന്ദുളഹിലലൂനടെ എനന്ന നെയഹിചച.  ആദേവ്യച്ചും

ദദേവശ്രീദക്ഷേസസതഹിലന്ദുച്ചും,  പഹിനന്ന ശഹിവലഹിച്ചുംഗ്രതഹിലന്ദുച്ചും ഒടെന്ദുവഹില് സറ്റ്കനനെന്ദുമഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും

പലൂജകള് നചയറ്റ്സസറ്റ്.  ഞഞാന് നകഞാടെന്ദുത വഹിസഗ്രഹച്ചും ഈ മലൂരതഹികള്നകഞാപ്പെച്ചും വയറ്റ്ചറ്റ്

ഹചസനെവ്യനപ്പെടെന്ദുതഹിനകഞാണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും പലൂജകള് നചയറ്റ്സസറ്റ്.  ഞഞാന് സത്വയച്ചും

സറ്റ്കനനെഞായഹി പന്ദുനെരജനെഹിചസന്ദു ദപഞാനലയന്ദുള ഒരനെന്ദുഭവമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

ഡദവൈദി

കന്ദുടഹികഞാലച്ചും മന്ദുസല്കന്ദുള എനന്റെ കവഹിസകളഹില് ഒരന്ദു ദദേവശ്രീരലൂപച്ചും വളനര ശകമഞായഹി

സപസവ്യക്ഷേനപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു. എന്നഞാല് ഇന്ഡേവ്യയഹില് വചഞാണറ്റ് ആ ദദേവഹി എനന്റെ അനെന്ദുഭവതഹില്
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വന്നസറ്റ്,  ആദേവ്യച്ചും സഹിരന്ദുവണഞാമലയഹില് വചചച്ചും,  പഹിനന്ന രദമശത്വരതറ്റ് വചചച്ചും.  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ്

രഞാജവ്യതഹിനന്റെ പല ഭഞാഗ്രതറ്റ് വചചച്ചും ആ അനെന്ദുഭവമന്ദുണഞായഹി.  ഞഞാന് ദദേവഹിയന്ദുനടെ ഒരന്ദു

കന്ദുടഹിയഞാനണന്നറ്റ് എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും എനെഹികറ്റ് ദസഞാന്നഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഒരഹികല് ആസശമതഹില് ധവ്യഞാനെതഹിലഹിരഹികന്ദുദമഞാള് ,  ദേന്ദുരഗ്രയന്ദുനടെ ഒരന്ദു രലൂപമഞായ

മഹഹിരഞാസന്ദുരമരദ്ദേഹിനെഹിയഞായഹി ദദേവഹി വഹിവഹിധ ആഭരണങ്ങളചച്ചും ആയന്ദുധങ്ങളചനമഞാനക ധരഹിച

രലൂപതഹില് എനെഹികറ്റ് സപസവ്യക്ഷേയഞായഹി.  അര്മ്മ അവനയഞാനക എനന്റെ മനെസഹിദലകറ്റ് വചച

സന്നന്ദു.  എനെഹികഞാദേവ്യച്ചും അമരപ്പെറ്റ് ദസഞാന്നഹി.  അവനകഞാണറ്റ് ഞഞാനനെന്തഞാണറ്റ് നചദയണനസന്നറ്റ്

എനെഹികറ്റ് മനെസഹിലഞായഹില. അവനയലഞാച്ചും ദദേവഹി സനന്റെ ഭകരകറ്റ് കനെഹിഞ്ഞന്ദു നെല്കന്ദുന്ന പല

വഹിദേവ്യകളചച്ചും,  സപദബഞാധനെങ്ങളചച്ചും,  അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങളചച്ചും ഒനകയഞാനണന്നറ്റ് പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് എനെഹികറ്റ്

മനെസഹിലഞായഹി.  ഞഞാന് സഹിരഹിനക അദമരഹികയഹിദലകന്ദുള വഹിമഞാനെതഹിലഹിരഹികന്ദുദമഞാള് ,

അവനയലഞാച്ചും എനന്റെ മനെസഹില് അനെന്ദുഭവനപ്പെടസറ്റ് ഞഞാന് ഓരകന്ദുന്നന്ദു.  എലഞാ ദദേവശ്രീ

ദദേവനഞാരന്ദുച്ചും എദന്നഞാനടെഞാപ്പെച്ചും അദമരഹികയഹിദലകറ്റ് വരന്ദുന്നസന്ദു ദപഞാനലയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

ഒരന്ദു വവ്യകഹികറ്റ് സനന്റെ ആദവ്യഞാതഹികസപവരതനെതഹില് വഹിജയച്ചും വരഹികഞാന് ധഞാരഞാളച്ചും

ഉപകരണങ്ങളചനടെ ആവശവ്യമന്ദുണറ്റ്.  മന്ദുന്നഹില് വരന്ദുന്ന നെഹിരവധഹി സടെസങ്ങനള

അസഹിജശ്രീവഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് വവ്യസവ്യസ്ഥ രശ്രീസഹികള് ഉപദയഞാഗ്രഹിദകണഹി വരന്ദുച്ചും.  ഈ

ദേഹിവവ്യഞായന്ദുധങ്ങള് ആ സടെസങ്ങനള ദഭദേഹിചറ്റ് മന്ദുദന്നഞാടച നെശ്രീങ്ങന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് നെനര്മ്മ സഹഞായഹികന്ദുച്ചും.

ഈ ദേഹിവവ്യഞാഭരണങ്ങള് ആ ദേന്ദുരഹിസപലൂരണമഞായ അവസ്ഥകളഹില് നെനര്മ്മ ആനെനഹിപ്പെഹികന്ദുച്ചും.

കഞാലച്ചും നകഞാണറ്റ് ആ ഉപകരണങ്ങള് ,  നെഹിരണഞായകമനലങഹിലന്ദുച്ചും,  സപദയഞാജനെസപദേമഞാനണന്നറ്റ്

ഞഞാനെറഹിഞ്ഞന്ദു.  സപസഹിസന്ധഹികളഹില് കരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുന്നസഹിനെന്ദു പകരച്ചും,  അവനയ ദനെരഹിടെന്ദുന്നസഹിനെറ്റ്

ഞഞാന് ദദേവഹിയന്ദുനടെ ആയന്ദുധങ്ങനള ആസശയഹികന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സഹിച്ചുംഹഞാരലൂഡേയഞായ ദേന്ദുരഗ്ര സനന്നയഞാണറ്റ് ഭഞാരസമഞാസഞാവറ്റ് എന്നസന്ദുച്ചും പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഞഞാന്

സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു.  ദദേവഹിയന്ദുനടെ അനെന്ദുസഗ്രഹച്ചും പഹില്കഞാലതറ്റ് ഈ രഞാജവ്യതറ്റ് ഞഞാന്

നചയഞാനെഹിരഹികന്ദുന്ന സഞാഹഹിസവ്യസപവരതനെതഹിനെറ്റ് കഹിടഹിയ ഒരന്ദു ആശശ്രീരവഞാദേച്ചും കലൂടെഹി

ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് വരഞാന്ദപഞാകന്ദുന്ന അകഞാരവ്യനതപ്പെറഹി അദപ്പെഞാള് എനെഹികറ്റ്

യഞാനസഞാരന്ദു ഊഹവന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  എനെഹികറ്റ് കഹിടഹിയ ആയന്ദുധങ്ങളചച്ചും ആഭരണങ്ങളചച്ചും

ആ സപവദൃതഹി നചയചന്നസഹിനെഞായന്ദുള ഉപകരണങ്ങളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാന് ദേഹിവവ്യജനെനെഹിയന്ദുനടെ ഹസനെഹികരഹില് ഒരഞാളഞായഹി സശ്രീരന്നസന്ദു ദപഞാനലയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

ഇനസനെഹികറ്റ് ആദേവ്യച്ചും അനെന്ദുഭവനപ്പെടസറ്റ് രന്ദുസദേശഹിവനന്റെ പന്ദുസസനഞാരന്ദുച്ചും ഇസനനന്റെ
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അനെന്ദുചരരന്ദുമഞായ ദവദേമരന്ദുതന്ദുകള് എന്ന നെഹിലകഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് അവരകറ്റ്

വഞാനെരദസനെഞാസപമന്ദുഖനെന്ദുച്ചും വഞായന്ദുപന്ദുസസനെന്ദുമഞായ ഹനെന്ദുമഞാനെന്ദുമഞായന്ദുള ബന്ധച്ചും ഞഞാന്

മനെസഹിലഞാകഹി.  അങ്ങനനെ സന്ദുടെകതഹില് അറഹിയഞാനസയഞായഹിരന്ദുനണങഹിലന്ദുച്ചും,  ഞഞാനെന്ദുച്ചും

ദേന്ദുരഗ്രഞാദദേവഹിയന്ദുനടെ ഹസനെവ്യതഹിനല ഒരച്ചുംഗ്രമഞായഹി ദചരന്നന്ദു.

കകുനദിനകു  മകുകളദില  കണ്ടെ സഫ്രാധകു

ആസശമതഹിദലകന്ദുള എനന്റെ നെഹിരവധഹി യഞാസസകളഹിനലഞാന്നഹില് ,  ഒരന്ദുദേഹിവസച്ചും

അരന്ദുണഞാചലതഹിനല ദേഹിവവ്യമഞായ ആ കന്ദുന്നഹില് കയറണനമന്നറ്റ് ഞഞാന് സശ്രീരന്ദുമഞാനെഹിചച.

രണന്ദുമണഹികലൂര കയറമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു മന്ദുകളഹിദലകറ്റ്.  അന്നഞാകനട,  ആകഞാശച്ചും

ദമഘച്ചുംമലൂടെഹിയഹിരന്ദുന്നസഹിനെഞാല് എന്നദതയന്ദുച്ചും ദപഞാനല അസഹനെശ്രീയമഞായ ചലൂടെഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

കന്ദുന്നഹിനെറ്റ് മന്ദുകളഹിനലതഹിയ ദശരച്ചും കന്ദുറചച നെഹിമഹിരദനെരച്ചും ഞഞാന് ധവ്യഞാനെഹികഞാനെഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഭഗ്രവഞാന് സറ്റ്കനനന്റെ പന്ദുണവ്യസഹിഥഹിയഞായ കഞാരതഹിക മഞാസതഹിനല പസൗരണമഹികറ്റ്

നകഞാളചതന്ദുന്ന ദേശ്രീപതഹിനന്റെ അവശഹിരറ്റ്ടെങ്ങളഞായഹി ഇരറ്റ്ടെഹികകളചച്ചും, മണ്പഞാസസ ശകലങ്ങളചച്ചും

മറചച്ചും അങ്ങഹിങ്ങറ്റ് ചഹിസറഹികഹിടെന്നഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാനെവഹിനടെ അങ്ങനനെയഹിരഹികന്ദുദമഞാള് ,  നപനടന്നറ്റ് കഞാവഹിവസറ്റ്സസധഞാരഹിയഞായ ഒരന്ദു

വദൃദരലൂപച്ചും കന്ദുന്നഹിനെറ്റ് മന്ദുകളഹിദലകറ്റ് കയറഹിവരന്ദുന്നസറ്റ് ഞഞാന് കണന്ദു.   കഞാലന്ദുകള് വളനര

നെശ്രീടഹിവചച നകഞാണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ കയറച്ചും.  അദദ്ദേഹച്ചും ഒന്നന്ദുരണഹിടെങ്ങളഹില്

നെടെതച്ചും നെഹിറന്ദുതഹി,  അടെന്ദുതന്ദുള നചടെഹികളഹില് നെഹിന്നറ്റ് കഞായറ്റ്കള് നപഞാടഹികന്ദുന്നസന്ദുച്ചും കണന്ദു.

ഏസഞാണറ്റ് ഒരന്ദു അമസടെഹി അകനലനയതഹിയസന്ദുച്ചും,  ഒരന്ദു സഹിദനന്റെ ശരശ്രീര ചലനെദതഞാനടെ

അദദ്ദേഹച്ചും എനന്റെ ദനെനര ഒന്നന്ദു ദനെഞാകഹി.  ഒരന്ദു നനെഞാടെഹിയഹില് അനെന്തഞാകഞാശവന്ദുച്ചും എനന്റെ

പഹിന്നഹില് മലരനക സന്ദുറന്നസഞായഹി എനെഹികനെന്ദുഭവനപ്പെടച.  എലഞാ ദേഹിശകളഹിദലകന്ദുച്ചും വവ്യഞാപഹിച

അനെന്തമഞായ ശലൂനെവ്യസ ഞഞാന് അനെന്ദുഭവഹിചച.  അസഹില് എനന്റെ മന്ദുഴന്ദുവന് ജശ്രീവഹിസവന്ദുച്ചും

നവറന്ദുനമഞാരന്ദു കന്ദുമഹിള മഞാസസമഞായഹി എനെഹികന്ദു ദസഞാന്നഹി.  കഞാലതഹിനെപ്പെചറമന്ദുള ഒരന്ദു

നഞഞാടെഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.  അദദ്ദേഹച്ചും നെശ്രീണ കഞാല്വയറ്റ്പ്പെചകദളഞാനടെ സനന്റെ നെടെതച്ചും

സന്ദുടെരന്നറ്റ് കന്ദുന്നഹിനന്റെ മറന്ദുവശദതകറ്റ് ദപഞായഹി മറയന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

ആ സഞാധന്ദു ആരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നറ്റ് എനെഹികറ്റ് നെഹിശയമഹില. അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ രലൂപച്ചും രമണനനെ

ദപഞാനലയഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  ചന്ദുറഹിതഹിരഹിയന്ദുന്ന ഒരന്ദു വദൃദസനെവ്യഞാസഹിനയ ദപഞാനലയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

അദദ്ദേഹച്ചും കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.  ആ കന്ദുന്നഹില് സഹിദന്മഞാര വസഹികന്ദുന്നന്ദു എന്നന്ദു രമണന്

പറഞ്ഞഹിടചണറ്റ്.  എനന്റെ അനെന്ദുഭവതഹില് എനെഹികന്ദുച്ചും അസറ്റ് സഞാക്ഷേവ്യനപ്പെടെന്ദുതഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും.
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ഇസന്ദുദപഞാലന്ദുള ദേന്ദുരദജ്ഞയരഞായ ആളചകനള ഇന്ഡേവ്യയഹില് ഇനപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും കണന്ദുമന്ദുടഞാന്

കഴഹിയന്ദുച്ചും.  ഈ രഞാജവ്യച്ചും സനരശഹികന്ദുന്നസന്ദു നകഞാണറ്റ് ദനെടെഞാവന്ദുന്ന അനെന്ദുസഗ്രഹങ്ങളഹില്

ഒന്നഞാണസറ്റ്.

ഗഷ്ണപതദി മകുനദിയെകുനം  ഫശജീ നഡടശനകുനം

കന്ദുദറ വരരങ്ങദളഞാളച്ചും എനന്റെ മനെസറ്റ് ഉദദേത്വഗ്രപലൂരണമഞായ ഒരന്ദു

ധരര്മ്മസങടെതഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരന്ദു വശതറ്റ് എനെഹികറ്റ് രമണമഹരരഹിദയഞാടെറ്റ് ശകമഞായ

ഒരന്ദു ബന്ധമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  മറന്ദുവശതറ്റ് സശശ്രീഅരവഹിനദനെഞാടെന്ദുച്ചും എനെഹികറ്റ് അസസയന്ദുച്ചുംസനന്ന

ശകമഞായ ബന്ധമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് സശശ്രീഅരവഹിനനന്റെ സപദബഞാധനെങ്ങള് വളനര

വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സഞാനെന്ദുച്ചും.  രമണമഹരരഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എനന്റെ ആദേരശപന്ദുരന്ദുരന് .

എങഹിലന്ദുച്ചും,   എനന്റെ സത്വന്തച്ചും സപവരതനെങ്ങളചച്ചും എഴന്ദുതന്ദുകളചച്ചും അരവഹിനനന്റെ

സപദബഞാധനെങ്ങളചനടെ പശഞാതലതഹിലഞാണറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് അരഥവതഞായഹി കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.

ഈ ധരര്മ്മസങടെച്ചും വളനര അസപസശ്രീക്ഷേഹിസമഞായ ഒരന്ദു രശ്രീസഹിയഹില് സനെഹിനയ

പരഹിഹരഹികനപ്പെടെഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  സശശ്രീ അരവഹിനനന്റെ വശ്രീക്ഷേണതഹില് നെഹിന്നന്ദുനകഞാണറ്റ്

ദവദേങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് ധഞാരഞാളച്ചും എഴന്ദുസഹിയഹിടചള ആളചച്ചും,   സശശ്രീ എച്ചും.  പഹി.  പണഹിറഹിനന്റെ

ഗ്രന്ദുരന്ദുവന്ദുമഞായ കപഞാലഹിശഞാസറ്റ്സസഹികളചനടെ കദൃസഹികള് ഞഞാന് പഠഹിചച.  ഉപനെഹിരതന്ദുകനള

കന്ദുറഹിചറ്റ് ഞഞാന് എഴന്ദുസഹിയഹിടചള എനന്റെ പല ചഹിന്തകളചച്ചും കപഞാലഹിയന്ദുനടെ ഉപനെവ്യഞാസങ്ങളഹില്

സപസഹിധത്വനെഹിചച കണന്ദു.  സശശ്രീഅരവഹിനദനെഞാടെറ്റ് ബന്ധച്ചും സ്ഥഞാപഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദു മന്ദുമറ്റ് കപഞാലഹി,

രമണമഹരരഹിയന്ദുനടെ ശഹിരവ്യനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്ന കഞാരവ്യച്ചും ഒടെന്ദുവഹില് ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി.

രമണമഹരരഹിനയകന്ദുറഹിചചള പല സച്ചുംസറ്റ്കദൃസ കദൃസഹികള്കന്ദുച്ചും ഉതരവഞാദേഹി

കപഞാലഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നക എന്ന സലൂലഹികഞാ നെഞാമതഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും ഇസറ്റ്

നെഹിരവഹഹിചഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.

കഞാപഞാലഹിശഞാസറ്റ്സസഹികള് ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയന്ദുനടെ സപമന്ദുഖശഹിരവ്യനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹി

ആയഹിരന്ദുന്നഹിരഹികഞാച്ചും രമണമഹരരഹിയന്ദുനടെ ശഹിരവ്യനഞാരഹില് ഒരന്ദുപദക്ഷേ സപമന്ദുഖന് .

രമണമഹരരഹിനയ ഒരന്ദു ബഞാലനെഞായഹിരഹികന്ദുദമഞാള് ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹി

കനണതന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  മഹരരഹിനയ സബഹ്മസത്വഞാമഹിനയന്നറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും

വഹിളഹികന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു കഞാരണച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു സബഞാഹ്മണബഞാലനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ്

അദദ്ദേഹനത രമണനനെന്നന്ദുച്ചും ഭഗ്രവഞാനനെന്നന്ദുച്ചും ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹി നെഞാമകരണച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

രമണമഹരരഹിനയ കന്ദുറഹിചറ്റ് ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹി സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹില് അനെവധഹി സപമന്ദുഖകദൃസഹികള്
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രചഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും,  മഹരരഹിയന്ദുനടെ സപദബഞാധനെങ്ങള് സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹിലഞാകന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ശഹിരവ്യനനെന്ന നെഹിലയഹില് കപഞാലഹി അവയറ്റ്കറ്റ് ഭഞാരവ്യങ്ങള് എഴന്ദുസഹി.

ഞഞാന് ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയന്ദുനടെ കദൃസഹികള് ,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു ദവദേപണഹിസനെന്ദുച്ചും

കലൂടെഹിയഞായഹിരന്ദുന്നസഹിനെഞാല് ,  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ദവദേസച്ചുംബന്ധഹിയഞായ കദൃസഹികള് ചഹികഞ്ഞന്ദു

ദനെഞാകഞാന് സശ്രീരന്ദുമഞാനെഹിചച.  ഞഞാന് എച്ചും.  പഹി.  പണഹിറഹിദനെഞാടെറ്റ് ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിനയകന്ദുറഹിചചച്ചും,

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ദവദേരചനെകളചനടെ സപഞാധഞാനെവ്യനത കന്ദുറഹിചചച്ചും ദചഞാദേഹിചച.  അദദ്ദേഹച്ചും

പറഞ്ഞസറ്റ്,  ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹി ദവദേമസന്തങ്ങള്കറ്റ് അസവ്യചദേഞാതമഞായ ഒരന്ദു സ്ഥഞാനെച്ചും

കല്പ്പെഹിചഹിരന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും,  അങ്ങഹിങ്ങഞായഹി ചഹിസറഹികഹിടെകന്ദുന്ന അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ കദൃസഹികളഹില്

ദവദേങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് വളനരകന്ദുറചച മഞാസസദമ ഉളളൂ എന്നന്ദുമഞാണറ്റ്.  ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയന്ദുനടെ

ഉപനെവ്യഞാസങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് ഞഞാന് രമണഞാസശമതഹിലന്ദുച്ചും സഹിരകഹിനയങഹിലന്ദുച്ചും ആദേവ്യച്ചും

അസഹിനനെഞാരന്ദു ഫലവന്ദുമന്ദുണഞായഹില.

1992  ല് ,  ഞഞാന് സശശ്രീ നക നെദടെശനെന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടെഞാനെഹിടെയഞായഹി.  അന്നറ്റ്

എണ്പസന്ദുകളഹിലഞായഹിരന്ദുന്ന അദദ്ദേഹച്ചും രമണമഹരരഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും

ജശ്രീവഹിചഹിരഹികന്ദുന്ന ശഹിരവ്യനഞാരഹില് ഏറവന്ദുച്ചും മന്ദുസഹിരന്ന ആളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയഹിലന്ദുള എനന്റെ സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും കണറഹിഞ്ഞ സശശ്രീ നെദടെശന് ,  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ ഒരന്ദു രഹസവ്യച്ചും എദന്നഞാടെറ്റ് നവളഹിനപ്പെടെന്ദുതഹി.  ദേശഞാബറ്റ്ദേങ്ങളഞായഹി അദദ്ദേഹച്ചും

ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയന്ദുനടെ കദൃസഹികള് ദശഖരഹികന്ദുന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയന്ദുനടെ

സപസഹിദശ്രീകരഹിചസന്ദുച്ചും എന്നഞാല് അദപ്പെഞാള് അചടെഹിയഹിലഹിലഞാസഹിരന്ദുന്നസന്ദുമഞായ കദൃസഹികനള

കലൂടെഞാനസ,  വളനര സപയത്നച്ചും നചയറ്റ്സറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഏസഞാനണലഞാ

കനയഴന്ദുതന്ദുസപസഹികളചച്ചും കലൂടെഹി സശശ്രീ നെദടെശന് പകരതഹിനയടെന്ദുതറ്റ് സലൂക്ഷേഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു. പണഹിററ്റ്

ദപഞാലന്ദുച്ചും ഒരഹികലന്ദുച്ചും അറഹിഞ്ഞഹിടഹിലഞാത അസസയന്ദുച്ചും ഉപനെവ്യഞാസങ്ങള് ,

ദവദേങ്ങനളകന്ദുറഹിചചള വഹിപന്ദുലമഞായ പഠനെങ്ങള് ഉള്നപ്പെനടെ അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ പകല്

ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹച്ചും വളനര സദന്തഞാരദതഞാനടെ അവയന്ദുനടെനയലഞാച്ചും ദകഞാപ്പെഹികള്

എടെന്ദുതന്ദുസന്നന്ദു.  ഞഞാനെവനയ പഠഹികഞാനെഞായഹി അദമരഹികയഹിദലകറ്റ് നകഞാണന്ദു വന്നന്ദു.

അങ്ങനനെ സശശ്രീ നെദടെശന് എനന്ന ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയഹിദലകറ്റ് നെയഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും,

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ കദൃപയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും സത്വഞാധശ്രീനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ഒരന്ദു ദസസഞാസസഞായഹി

വരതഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

എനന്റെ ഏറവന്ദുച്ചും ആഴദമറഹിയ വഹിചഞാരങ്ങദളഞാടെറ്റ് സമരസനപ്പെടെന്ദുന്ന ഒരന്ദു സമശ്രീപനെമഞാണറ്റ്

ഞഞാന് ഗ്രണപസഹിയന്ദുനടെ കദൃസഹികളഹില് കനണതഹിയസറ്റ്.  എനന്റെ രചനെകളഹില് ഞഞാന്
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വളരതഹിനയടെന്ദുത,  ഇസനനെറ്റ് സപഞാധഞാനെവ്യച്ചും നെല്കന്ദുന്ന സമശ്രീപനെച്ചും,  "ഇസനനന്റെ ആയഹിരച്ചും

നെഞാമങ്ങള് "  എന്ന അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ കദൃസഹിയഹിലന്ദുച്ചും കഞാണഞാച്ചും.  അഗഹിനയ സറ്റ്കനനെന്ദുച്ചും

രമണനെന്ദുച്ചും ആയഹിടഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും മനെസഹിലഞാകഹിയസറ്റ്.  എനന്റെ ധഞാരണയന്ദുച്ചും അസപകഞാരച്ചും

സനന്നയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയന്ദുമഞായഹി എനന്റെ ദചസനെഞാ സലതഹിലന്ദുച്ചും ഞഞാന്

സമരകതഹില് വരഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി. ആന്തരഹികമഞായ ഒരന്ദു സമരസസയന്ദുച്ചും ജ്ഞഞാനെതഹിനന്റെ

സപസരണവന്ദുച്ചും ഞഞാന് അനെന്ദുഭവഹിചച.  എനന്റെ ഉളഹിലഹിരന്ദുന്നന്ദുനകഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും എദന്നഞാടെറ്റ്

സച്ചുംസഞാരഹികന്ദുന്നസന്ദു ദപഞാനലയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹി ഒരന്ദു ദവദേപണഹിസനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സഞാസന്തഹിക ദയഞാഗ്രഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരന്ദു

ആയന്ദുരദവദേദഡേഞാകറ്റ്ടെറന്ദുച്ചും, ദവദേദജവ്യഞാസഹിരഹിയന്ദുച്ചും, ഒരന്ദു സജശ്രീവ സഞാമലൂഹവ്യപരഹിരറ്റ്കരതഞാവന്ദുച്ചും

ചഹിന്തകനെന്ദുച്ചും കലൂടെഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ചന്ദുരന്ദുകതഹില് ഞഞാന് വവ്യഞാപദൃസനെഞായഹിരന്ദുന്ന

വഹിരയങ്ങളഹിനലലഞാച്ചും കന്ദുദറകലൂടെഹി ആഴതഹില് അദദ്ദേഹവന്ദുച്ചും വവ്യഞാപരഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ദവദേങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും മഹഞാഭഞാരസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ചരഹിസസനതകന്ദുറഹിചച ദപഞാലന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും

ഗ്രദവരണച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഒരന്ദുപദക്ഷേ ഈ നെലൂറഞാണഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും മഹഞാനെഞായ സച്ചുംസറ്റ്കദൃസ

കവഹിയന്ദുച്ചും എഴന്ദുതന്ദുകഞാരനെന്ദുച്ചും ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ആയഹിരച്ചും ദശഞാകങ്ങളചച്ചും

നെഞാല്പ്പെസറ്റ് അദവ്യഞായങ്ങളചച്ചും ഉള അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഏറവന്ദുച്ചും മഹതഞായ കദൃസഹിയഞായ

ഉമഞാസഹസസച്ചും,  സന്ദുനരമഞായ സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹിലന്ദുള ഒരനെന്ദുഭവച്ചും സനന്നയഞാണറ്റ്.   എനന്റെ

സപവരതനെമണലതഹിനല എലഞാ ദമഖലകളഹിലന്ദുച്ചും ഞഞാന് അദദ്ദേഹനത ഒരന്ദു

മഞാസദൃകയഞായഹി സത്വശ്രീകരഹിചച.  സശശ്രീഅരവഹിനനെന്ദുച്ചും രമണമഹരരഹിയന്ദുമഞായന്ദുള എനന്റെ

ബന്ധങ്ങള് സമശ്രീകരഹികഞാന് ഉസകന്ദുന്ന ഒരന്ദു സമശ്രീപനെവന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും എനെഹികന്ദു നെല്കഹി.

അകന്നഹിരന്ദുന്ന ഈ രണന്ദു ബന്ധങ്ങള്കന്ദുമഹിടെയഹില് ഒരന്ദു പഞാലച്ചും നെഹിരര്മ്മഹികഞാന്

ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയഹിലലൂനടെ എനെഹികഞായഹി.  ഞഞാനെഹിങ്ങനനെനയഞാരന്ദു നെഹിലപഞാടെറ്റ് എടെന്ദുതസഹിനെറ്റ്

സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹദതഞാടെന്ദുള എനന്റെ ഗ്രലൂഡേമഞായ സറ്റ്ദനെഹഞാദേരവറ്റ് ഒരന്ദു കഞാരണമഞാണറ്റ്.

നെദടെശന് എനന്റെ ഒരന്ദു സപധഞാനെസന്ദുഹദൃതന്ദുച്ചും വഴഹികഞാടഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു നകഞാണറ്റ്

ആന്തരഹികമഞായന്ദുച്ചും ബഞാഹവ്യമഞായന്ദുച്ചും പലസലതഹിലന്ദുച്ചും എനന്ന സഹഞായഹിചച.

ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയന്ദുദടെസറ്റ് മഞാസസമല രമണമഹരരഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും സശശ്രീഅരവഹിനനന്റെയന്ദുച്ചും

സപദബഞാധനെങ്ങളചനടെ സപദസവ്യകപഞാഠങ്ങള് അദദ്ദേഹനമനെഹികറ്റ് അയചചസന്നന്ദു

നകഞാദണയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സശശ്രീ നെദടെശനെഹിലലൂനടെ,  ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹി എന്നഹിദലകറ്റ് വന്നന്ദു,  എനെഹികന്ദു

പഹിന്തന്ദുടെരഞാനെഞായഹി ഒരന്ദു മഞാസദൃകയഞായഹി മഞാറന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  അദദ്ദേഹച്ചും എനന്നദപ്പെഞാനല
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വഹിവഹിധവഹിരയങ്ങളഹില് സഞാല്പ്പെരവ്യച്ചും വചചപന്ദുലരതഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു,  അദസസമയച്ചും

അവനയനയലഞാച്ചും സനന്റെ ആദവ്യഞാതഹികപഞാസയഹില് സമനെത്വയഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഡദവൈദിയെകുനം  ഭകദിഡയെഫ്രാഗവൈകുനം

ഗ്രണപസഹിയന്ദുനടെ രചനെകളഹില് ദേശമഹഞാവഹിദേവ്യ എന്നറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്ന ദദേവഹിയന്ദുനടെ പതറ്റ്

ജ്ഞഞാനെസത്വരലൂപങ്ങനള കന്ദുറഹിചചള വഹിപന്ദുലമഞായ പഠനെവന്ദുച്ചും ഉള്നപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.

'സഞാസന്തഹികദയഞാഗ്രയന്ദുച്ചും ജ്ഞഞാനെദദേവസകളചച്ചും'  എന്ന എനന്റെ പന്ദുസറ്റ്സകതഹില്

ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയന്ദുനടെ പഞാഠങ്ങനള ആധഞാരമഞാകഹി ഈ വഹിരയനതകന്ദുറഹിചറ്റ് ഞഞാന്

എഴന്ദുസഹി.  ഉമഞാ,  ദരണന്ദുക,  ഛഹിന്നമസറ്റ്സഞാ സന്ദുടെങ്ങഹി നെഹിരവധഹി ദദേവശ്രീരലൂപങ്ങളചമഞായഹി

ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹികറ്റ് അഗ്രഞാധമഞായ ബന്ധമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

സപദബഞാധനെങ്ങള് എനന്ന ദദേവശ്രീഉപഞാസനെയന്ദുനടെ ആഴങ്ങളഹിദലകറ്റ് കലൂടഹിനകഞാണന്ദു ദപഞായഹി.

പല ദദേവശ്രീമസന്തങ്ങള് അനെന്ദുസന്ധഞാനെച്ചും നചയചന്നസറ്റ് എനന്റെ ദയഞാഗ്രപരഹിശശ്രീലനെതഹിനന്റെ

അവഹിഭഞാജവ്യ ഘടെകമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഈ മസന്തങ്ങളഹിദലനറയന്ദുച്ചും ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയഹിലന്ദുച്ചും സശശ്രീ

നെദടെശനെഹിലന്ദുച്ചും നെഹിന്നഞാണറ്റ് എനെഹികന്ദു കഹിടഹിയസറ്റ്.  യഥഞാരരതഹില് ദദേവസയന്ദുനടെ മനറഞാരന്ദു

രലൂപച്ചും സനന്നയഞാണറ്റ് മസന്തച്ചും.

സകദമണ ഭകഹിദയഞാഗ്രച്ചും എനെഹികറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് സപഞാധഞാനെവ്യമന്ദുളസഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു. ഒരന്ദുപദക്ഷേ ഒരന്ദു

നചറഹിയ ഉപമയഹിലലൂനടെ അസഹിനന്റെ മലൂലവ്യച്ചും വവ്യകമഞാകഞാന് കഴഹിദഞ്ഞകന്ദുച്ചും.  ജ്ഞഞാനെച്ചും ഒരന്ദു

ദേശ്രീപശഹിഖയന്ദുച്ചും മനെസറ്റ് വഹിളകന്ദുസഹിരഹിയന്ദുച്ചും ഭകഹി എണയന്ദുമഞാണറ്റ്.  എണയഹിലഞാത വഹിളകഹിനല

സഹിരഹിനയ അഗഹി എന്നദപഞാനല,  ഭകഹിയന്ദുനടെ അഭഞാവതഹില് ജ്ഞഞാനെച്ചും മനെസഹിനനെ

നെഹിദശരച്ചും കതഹിചച കളയന്ദുന്നന്ദു.

ദവദേങ്ങള് അടെഹിസ്ഥഞാനെപരമഞായഹി ഭകഹിദയഞാഗ്ര സഗ്രനങ്ങളഞാണറ്റ് എന്ന സസവ്യച്ചും ഞഞാന്

കനണതഹി.  ഭകഹിദയഞാഗ്രച്ചും മധവ്യകഞാലഭഞാരസതഹില് പഹില്കഞാലതന്ദുണഞായ ഇസഞാമഹിക-

ഹസകസറ്റ്സവ സത്വഞാധശ്രീനെങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുരന്ദുതഹിരഹിഞ്ഞസഞാനണന്ന ചഹില ആധന്ദുനെഹിക

പണഹിസനഞാരന്ദുനടെ വഹിശത്വഞാസച്ചും സശ്രീരതന്ദുച്ചും നസറഞാണറ്റ്.  ദവദേങ്ങള് പരമസസവ്യനത

സപകദൃസഹിയന്ദുനടെ എലഞാ രലൂപങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ആരഞാധഹികന്ദുന്നന്ദു.  അസഹില് മനെന്ദുരവ്യനെന്ദുച്ചും (ഇസനന്

സന്ദുടെങ്ങഹിയ ദദേവനഞാര )  മദൃഗ്രങ്ങളചച്ചും (കഞാള,  കന്ദുസഹിര സന്ദുടെങ്ങഹിയ ദദേവവഞാഹനെങ്ങള് )

സസവ്യങ്ങളചച്ചും (ദസശരറ്റ്ഠമഞായ അശത്വര വദൃക്ഷേച്ചും,  ദസഞാമലസ)  മലൂലഘടെകങ്ങളചച്ചും (അഗഹി,

ജലച്ചും എന്നഹിവ) സപപഞ്ചവന്ദുച്ചും (സലൂരവ്യന് , ചസനന് ) എലഞാച്ചും ഉള്നപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.
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ഈശത്വരനനെ പഹിസഞാവഞായന്ദുച്ചും,  മഞാസഞാവഞായന്ദുച്ചും,  സദഹഞാദേരനെഞായന്ദുച്ചും,  സന്ദുഹദൃതഞായന്ദുച്ചും,

പന്ദുസസനെഞായന്ദുച്ചും,  പന്ദുസസഹിയഞായന്ദുച്ചും,  കന്ദുടഹിയഞായന്ദുച്ചും,  ഗ്രന്ദുരന്ദുവഞായന്ദുച്ചും ഒനക കണന്ദുനകഞാണറ്റ് ദവദേങ്ങള്

ഭകഹിയന്ദുനടെ എലഞാ ഭഞാവദഭദേങ്ങനളയന്ദുച്ചും വരണഹികന്ദുന്നന്ദു, അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ദവദേസങല്പ്പെമഞായ നെമസറ്റ്കഞാരച്ചും അഥവഞാ ഹദേവതഹിനെന്ദുള സമരപ്പെണച്ചും സനന്നയഞാണറ്റ്

ഭകഹിയന്ദുനടെ ആനകതന്ദുക.  ഈശത്വരനെഞാമങ്ങനള ജപഹികലന്ദുച്ചും അവനയ ധവ്യഞാനെഹികലന്ദുച്ചും

എകഞാലതന്ദുച്ചും ദവദേമഞാരഗ്രതഹിനല ദകസനഞാശയമഞാണറ്റ് എന്നന്ദു കഞാണഹിചചനകഞാണറ്റ് ഋദഗ്രത്വദേച്ചും

നെഹിരവധഹി സവണ ദേഹിവവ്യവന്ദുച്ചും രഹസവ്യവന്ദുമഞായ നെഞാമങ്ങനള കന്ദുറഹിചറ്റ് പറയന്ദുന്നന്ദു.

ഋദഗ്രത്വദേകഞാലച്ചും മന്ദുസല് മഹഞാഭഞാരസ പന്ദുരഞാണ കഞാലഘടങ്ങള് വനര,  നസകറ്റ്

ആള്വഞാരമഞാരന്ദുച്ചും നെഞായനെഞാരമഞാരന്ദുച്ചും മന്ദുസല് വടെകറ്റ് സന്ദുളസശ്രീദേഞാസന്ദുച്ചും മശ്രീരഞാഭഞായഹിയന്ദുച്ചും വനര

ഭകഹിയന്ദുനടെ ഈ അനെന്ദുസവ്യളൂസ സപവഞാഹച്ചും ഹഹനവസനയ എകഞാലവന്ദുച്ചും ജശ്രീവസചറസന്ദുച്ചും,

പന്ദുരറ്റ്കലവന്ദുമഞാകഹി നെഹിലനെഹിറന്ദുതഹി.  ഹഹനവസയന്ദുനടെ ഹദൃദേയച്ചുംസനന്ന ഭകഹിയഞാണറ്റ്.  അസറ്റ്

കടെന്ദുച്ചുംപഹിടെന്ദുതങ്ങളഹിദലഞാ പഞാപദബഞാധതഹിദലഞാ നകടഹിപ്പെടെന്ദുതസല,  മറഹിചറ്റ് ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ

ആഹഞാദേതഹിമഹിരപ്പെഹില് നെഹിന്നന്ദുനകഞാണന്ദുള ദേഹിവവ്യദസപമമഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

കലൂടെന്ദുസല് ഉയരന്ന അവദബഞാധനതയന്ദുച്ചും,  അസശ്രീസഞാനെന്ദുഭവദതയന്ദുച്ചും

ദസടെഹിനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു. ഉണഹികദൃരറ്റ്ണന്  , ധനെന്ദുരധരനെഞായ രഞാമന് , സഹിച്ചുംഹവഞാഹഹിനെഹിയഞായ

ദേന്ദുരഗ്ര എന്നഹിങ്ങനനെ ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ എലഞാ സലങ്ങനളയന്ദുച്ചും,  അസഹിനന്റെ എലഞാ

ഭഞാവദതഞാടെന്ദുച്ചും,  വവ്യകഹിഗ്രസമഞായ അടെന്ദുപ്പെദതഞാടെന്ദുച്ചും,  സശ്രീക്ഷേറ്റ്ണസദയഞാടെന്ദുച്ചും കലൂടെഹി അസറ്റ്

സറ്റ്പരശഹിചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാന് ദദേവശ്രീദദേവന്മഞാരന്ദുനടെ സറ്റ്ദസഞാസസങ്ങള് ജപഹികഞാന് പഠഹിചച.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും

ശങരഞാചഞാരവ്യ വഹിരചഹിസമഞായ  അതന്ദുസകരമഞായ സറ്റ്ദസഞാസസങ്ങള് .  അനസനന്റെ ഹദേനെച്ചുംദേഹിനെ

അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെമഞായഹി മഞാറഹി.  നെനലഞാരന്ദു സച്ചുംഗ്രശ്രീസപടെന്ദുവന്ദുച്ചും,  സഞാധന്ദുവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്ന

രമണഞാസശമതഹിനല ഹലദസബറഹിയന് സശശ്രീ നജ ജയരഞാമന് ഇകഞാരവ്യതഹില് എനന്ന വളനര

സഹഞായഹിചച.  ഭകഹിരസതഹില് മന്ദുങ്ങഹികന്ദുളഹികഞാനസ എനന്റെ ബസൗദഹികസപവരതനെങ്ങള്

എനെഹികറ്റ് സച്ചുംസദൃപറ്റ്സഹിദയകന്ദുകയഹില എന്ന കഞാരവ്യച്ചും ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി.  ദേഹിവസങ്ങദളഞാളച്ചും

കലൂടെഹിയ ദസഞാസഹില് മഞാനെസഹിക സപവരതനെങ്ങള് നചയറ്റ്സസഹിനെന്ദുദശരച്ചും,  കലൂടെന്ദുസല്

സഞായഞാഹ്നങ്ങള് ഞഞാന് ഭകഹിസഞാധനെകള്കഞായഹി നചലവഴഹിചച.  ഈ ഭകഹിഭഞാവച്ചും

സപധഞാനെമഞായന്ദുച്ചും ദദേവഹിയഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എങഹിലന്ദുച്ചും ഇസനന് , അഗഹി, ശഹിവന് , രഞാമന് , ഹനെന്ദുമഞാന് ,

ഗ്രണപസഹി സന്ദുടെങ്ങഹിയ ഹഹനവമലൂരതഹികനളലഞാച്ചും അസഹില് കടെന്നന്ദുവന്നന്ദു.
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ഫബഹ്മരഷദി  വദവൈരത

കന്ദുനറ വരരങ്ങള്കന്ദു ദശരച്ചും, മന്ദുച്ചുംഹബയഹിനല ഭഞാരസശ്രീയ വഹിദേവ്യഞാഭവനെഹില് ഒരന്ദു സപഭഞാരണച്ചും

നചയചദമഞാള് ,  ഉദദേത്വഗ്രജനെകമഞായ ഒരന്ദു പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും എനെഹികറ്റ് സര്മ്മഞാനെഹികനപ്പെടച.

രമണമഹരരഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും,  ഗ്രണപസഹി മന്ദുനെഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും മനറഞാരന്ദു സപധഞാനെശഹിരവ്യനെഞായഹിരന്ദുന്ന

ഹദേവരസദന്റെസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു 'ചദനഞാദേരശനെച്ചും'  എന്നന്ദുദപരഞായ ആ പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും.  എനെഹികറ്റ്

ഗ്രണപസഹി മന്ദുനെഹിയന്ദുമഞായന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന ബന്ധച്ചും വഹിദേവ്യഞാഭവന് സപവരതകരകറ്റ്

അറഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  അസഹിനെഞാല് അസറ്റ് സഹികചചച്ചും യഞാദേദൃശഹികച്ചും സനന്നയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഹദേവരസദന്റെസറ്റ് സനന്നയഞായ 'വഞാകറ്റ്സന്ദുധ' എന്ന മനറഞാരന്ദു പന്ദുസറ്റ്സകവന്ദുച്ചും ലഭഹിചച.

ഹദേവരസന് ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയന്ദുനടെ ദേരശനെങ്ങള് പഹിന്തന്ദുടെരന്നന്ദു.  എന്നഞാല് കപഞാലഹി

നചയറ്റ്സസഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും വവ്യസവ്യസറ്റ്സമഞായഹി അദദ്ദേഹച്ചും രമണദനെഞാടെറ്റ് അടെന്ദുതന്ദുസനന്ന നെഹിന്നന്ദു.

അരവഹിനനന്റെ മഞാരഗ്രതഹിദലകറ്റ് ദചരന്നഹില.  ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിയന്ദുനടെ ആശയങ്ങളചനടെ

അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില് അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു ദവദേവശ്രീക്ഷേണച്ചും വളരതഹിനയടെന്ദുതന്ദു.  ഒപ്പെച്ചും സപഞാചശ്രീനെ

ഋരഹിമഞാനരദപ്പെഞാനല പന്ദുസഹിയ ദവദേമസന്തങ്ങളചനടെ ദനെരഹിടചള ദേരശനെങ്ങളചച്ചും

അദദ്ദേഹതഹിനെന്ദുണഞായഹി. സരസത്വസഹി, സഞാര എന്നശ്രീ ഭഞാവങ്ങളഹില് അദദ്ദേഹവന്ദുച്ചും ദദേവശ്രീഉപഞാസനെ

നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ദവദേങ്ങനളകന്ദുറഹിചചച്ചും,  ദവദേമസന്തങ്ങളചനടെ ശകഹിനയ കന്ദുറഹിചചച്ചും പലൂരണജ്ഞഞാനെമന്ദുള ഒരന്ദു

ആധന്ദുനെഹിക ദവദേ ഋരഹി എന്ന നെഹിലയഹില് ഹദേവരസനനെ മഹരരഹി മദഹരറ്റ് ദയഞാഗ്രഹി

പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ് നകഞാണന്ദു വന്നഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നന്ദു ഞഞാന് പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് മനെസഹിലഞാകഹി.

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സപവരതനെതഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഞഞാന് വളനര സപദചഞാദേനെമന്ദുള്നകഞാണന്ദു.

ഗ്രണപസഹിമന്ദുനെഹിനയ ദപഞാനല ഹദേവരസനെന്ദുച്ചും എനന്റെ അന്തരച്ചുംഗ്രതഹില് ഉള്ദചരന്നറ്റ് ദവദേ

നെദവഞാദഞാനെതഹിനന്റെ ഒരന്ദു സപധഞാനെഭഞാഗ്രമഞായഹി മഞാറഹി.

ഹൈദിമഫ്രാലയെനം

ഹഹനവസ ഹഹിമഞാലയതഹിനന്റെ ആതഞാവഞാണറ്റ്.  ഈ മഹഞാപരവസവന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ

സമദൃദമഞായ നെദേഹികളചച്ചും ഊടഹിവളരതഹിയ ദേരശനെമഞാണസറ്റ്.  ഉയരവന്ദുച്ചും,  ആഴവന്ദുച്ചും,

സച്ചുംനെവ്യഞാസവന്ദുച്ചും, സമദൃദഹിയന്ദുച്ചും ഇവഹിനടെ സദര്മ്മളഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഹഹിമഞാലയതഹിദലകന്ദുള ഇടെനെഞാഴഹിയഞാണറ്റ് ഹരഹിദേത്വഞാര .  ഈ ഇടെനെഞാഴഹിയഹിലലൂനടെ കടെന്നഞാണറ്റ്

ഹഹിമഞാലയ പരവസതഹിനല ദയഞാഗ്രഹികളചനടെ ആദവ്യഞാതഹികശകഹി അസഹിനന്റെ സത്വധശ്രീനെച്ചും
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സമസലതഹിദലകറ്റ് വവ്യഞാപഹിപ്പെഹിചറ്റ് നസകറ്റ് കനെവ്യഞാകന്ദുമഞാരഹി വനര എതഹിദചരന്ദുന്നസറ്റ്.  സനന്റെ

കരയഹില് ജശ്രീവഹികന്ദുന്നവരകറ്റ് മഞാസസമല ഈ ഉപഭലൂഖണതഹില് മന്ദുഴന്ദുവനെന്ദുച്ചും ഗ്രച്ചുംഗ്ര

അവളചനടെ അനെന്ദുസഗ്രഹച്ചും നചഞാരഹിയന്ദുന്നന്ദു. ഹഹിമഞാലയതഹിനന്റെ ഔന്നസവ്യങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുള ഈ

ആദവ്യഞാതഹികസപവഞാഹച്ചും അനെന്ദുഭവഹികഞാന് കഴഹിഞ്ഞസറ്റ് ദവദേസപദബഞാധനെങ്ങനള കന്ദുറഹിചചള

എനന്റെ മസഹിപ്പെഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ സലച്ചും കലൂടെഹി കലൂടഹിദചരതന്ദു.

ഋരഹിദകശഹിദലകന്ദുള എനന്റെ ആദേവ്യനത സനരശനെതഹില് ഞഞാന് സഞാമസഹിചസറ്റ്

ദവദേഭവന് എന്ന ഒരന്ദു സ്ഥലതഞാണറ്റ്. ആ സപദദേശനത ഹവദേഹികഞാചഞാരങ്ങളചനടെ ഏറവന്ദുച്ചും

പഴയ ഒരന്ദു ദകസനമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്. എന്നഞാല് 1966 ല് അവഹിടെനത ഹവദേഹികചടെങ്ങന്ദുകള്

നെഹിറന്ദുദതണഹി വന്നന്ദു. അസഹിനനെ പഹിന്തന്ദുണചഹിരന്ദുന്ന ധനെഹികരഞായ വവ്യവസഞായഹികള് അവരന്ദുനടെ

സഹഞായച്ചും നെഹിറന്ദുതഹിയസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസഹിനെന്ദു കഞാരണച്ചും.  അങ്ങനനെ യഞാദേദൃശഹികമഞായഹി

ഹവദേഹിക ചടെങ്ങന്ദുകളചനടെ ഒരന്ദു സപഞാചശ്രീനെ ദകസനതഹില് ഞഞാന് എതഹിനപ്പെടച.

സശശ്രീ സന്ദുവശ്രീരശരര്മ്മയഞാണറ്റ് ആ സ്ഥലതഹിനന്റെ ഇദപ്പെഞാഴനത ഉടെമ.  ദവദദേഞാചഞാരണവന്ദുച്ചും,

ഹവദേഹികചടെങ്ങന്ദുകളചച്ചും നചയചന്നസഹിനെഞായഹി പരഹിശശ്രീലഹിപ്പെഹികനപ്പെടച വന്ന ആ

ഹവദേഹികശഞാഖയഹിനല അവസഞാനെനത കണഹിയഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും.   ഋദഗ്രത്വദേച്ചും മന്ദുസല്

സഞാമദവദേച്ചും വനര വഹിവഹിധഹശലഹികളഹില് അദദ്ദേഹച്ചും ഉചരഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഞങ്ങള് ദകടച.

എന്നഞാല് നെഹിരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് ഈ പഞാരമരവ്യച്ചും, ഇന്ഡേവ്യയഹിനല മററ്റ് പല സസമദേഞായങ്ങനളയന്ദുച്ചും

ദപഞാനല ഇന്നറ്റ് കന്ദുറഹിയറചദപഞാകന്ദുകയഞാണറ്റ്.  സപഞാപഞ്ചഹിക ശകഹികളചമഞായന്ദുള സച്ചുംദവദേനെച്ചും,

ആചരണവന്ദുച്ചും ജപവന്ദുനമഞാനകയന്ദുള ഒരന്ദു ജശ്രീവഹിസച്ചും,  ഇസഹിനനെഞാന്നന്ദുച്ചും

വഞാണഹിജവ്യവല്കദൃസമഞായ ഈ കഞാലഘടതഹില് ഇടെമഹില.

ഋരഹിദകശഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും കന്ദുനറകലൂടെഹി ഉയരതഹിലന്ദുള ഉതരകഞാശഹിയഞാണറ്റ് ശഹിവനെന്ദുച്ചും

ശകഹിയന്ദുച്ചും ഒന്നഹികന്ദുന്ന സ്ഥലച്ചും.   ആ സ്ഥലതഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു സപദസവ്യക ഹചസനെവ്യവന്ദുച്ചും

ശകഹിയന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവഹിനടെ ഒരഞാള്കറ്റ് ഈ ലസൗകഹിക ജശ്രീവഹിസതഹിനെപ്പെചറച്ചും

ദയഞാഗ്രഹികളചനടെ ശകഹിയന്ദുച്ചും,  ആതദബഞാധതഹില് അധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞായ ഒരന്ദു

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ സഞാന്നഹിധവ്യവന്ദുച്ചും അനെന്ദുഭവഹിചറഹിയഞാച്ചും.  അസഹിനെന്ദുമപ്പെചറമന്ദുള

ഹഹിമഞാലയസപദദേശങ്ങളഹില് മഹതന്ദുകളഞായ അദനെകച്ചും അജ്ഞഞാസദയഞാഗ്രഹികള്

വസഹികന്ദുന്നന്ദു.  അവരകറ്റ് ഈ ദലഞാകതഹിനന്റെ കഞാരവ്യങ്ങളഹില് യഞാനസഞാരന്ദു സഞാസറ്റ്പരവ്യവന്ദുമഹില.

കന്ദുറചച ക്ഷേശ്രീണഹിസനമങഹിലന്ദുച്ചും ഇനപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും പരഹിദകല്കഞാനസ നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്ന

ഹഹനവസയന്ദുനടെ ആതശ്രീയഹദൃദേയച്ചും അവരഹിലലൂനടെ സച്ചുംരക്ഷേഹികനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.  സശമഹിചഞാല്
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ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും അതരച്ചും മഹഞാതഞാകനള കണന്ദുമന്ദുടഞാനെന്ദുച്ചും അനെന്ദുസഗ്രഹച്ചും ദനെടെഞാനെന്ദുച്ചും ഒരന്ദുവനെറ്റ്

കഴഹിയന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.

ശങ്കരഫ്രാചഫ്രാരരന്മഫ്രാര

നസഞാണളൂറന്ദുകളചനടെ സന്ദുടെകതഹില് ശദൃച്ചുംദഗ്രരഹി ശങരമഠതഹിനന്റെ 'സസത്വദലഞാകച്ചും'  എന്ന

സപസഹിദശ്രീകരണവന്ദുമഞായഹി ഞഞാന് പരഹിചയതഹില് വന്നന്ദു.  എനന്ന ശദൃച്ചുംദഗ്രരഹിയഹിദലകറ്റ് ഒരന്ദു

സപദസവ്യക സനരശനെതഹിനെറ്റ് നകഞാണന്ദുദപഞായ അസഹിനന്റെ എഡേഹിററഞായ സശശ്രീ ടെഹി ആര

രഞാമചസനനെഞാണറ്റ് അസഹിനെറ്റ് നെഹിമഹിതമഞായസറ്റ്.

ശദൃച്ചുംദഗ്രരഹി കരണഞാടെകതഹിലന്ദുള ഒരന്ദു കന്ദുന്നഹിന് സപദദേശമഞാണറ്റ്.  ഞങ്ങള് വഹിമഞാനെമഹിറങ്ങഹിയ

മഞാച്ചുംഗ്രളളൂരഹില് നെഹിന്നറ്റ് കന്ദുനറ മണഹികലൂറന്ദുകളചനടെ കഞാര യഞാസസയന്ദുണറ്റ് അവഹിദടെകറ്റ്.

ആദേഹിശങരഞാചഞാരവ്യര സ്ഥഞാപഹിച ഈ ദകസനച്ചും ഇസസയന്ദുച്ചും ഉള്സപദദേശതഞായസഹില് എനെഹികറ്റ്

അതന്ദുസച്ചും ദസഞാന്നഹി.  സശ്രീരചയഞായഹിടചച്ചും ശങരന് സപശസറ്റ്സഹിദയകഞാളചച്ചും,

സപസഹിനനെകന്ദുറഹിചഞാണറ്റ് ചഹിന്തഹിചഹിരന്ദുന്നനസന്നറ്റ് വവ്യകച്ചും.  ജനെസസഹികനള വന്ദസഞാസഹില്

പരഹിവരതനെച്ചും നചയഞാന് ഉതന്ദുകമഞായ ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയമസച്ചും സ്ഥഞാപഹികന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നഹില

മറഹിചറ്റ് നെനര്മ്മ പരഹിവരതഹിപ്പെഹികഞാന് നെഞാച്ചും അനെന്ദുരറ്റ്ഠഹിദകണ ഒരന്ദു

ധവ്യഞാനെമഞാരഗ്രതഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സശദ.  ശദൃച്ചുംദഗ്രരഹിയഹില് ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ

ഈ സപദസവ്യകസ നെമന്ദുകഹിദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും കഞാണഞാച്ചും.  ആതവഹികഞാസച്ചും,  അസഞാണറ്റ് ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ

മഞാരഗ്രച്ചും. മറചളവരന്ദുനടെ സന്ദുവഹിദശരവല്കരണച്ചും അല.

മനറഞാരന്ദു ശങരമഠവന്ദുമഞായഹിടചച്ചും ഞഞാന് സമരകതഹില് വന്നന്ദു.  നചഹന്നയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

രണന്ദുമണഹികലൂര നകഞാനണതഞാവന്ദുന്ന ദേലൂരതന്ദുള കഞാഞ്ചശ്രീപന്ദുരച്ചും മഠമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

ദക്ഷേസസനെഗ്രരമഞായ കഞാഞ്ചശ്രീപന്ദുരമഞാകനട സപഞാചശ്രീനെ ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഏഴറ്റ് പവഹിസസ നെഗ്രരഹികളഹില്

ഒന്നഞാണറ്റ്.

അദപ്പെഞാഴനത ശങരഞാചഞാരവ്യന് ചസനദശഖദരസന സരസത്വസഹി ഏസഞാണറ്റ് നെലൂറന്ദു വയസഹിദനെഞാടെറ്റ്

അടെന്ദുകന്ദുന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹച്ചും ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ഒരന്ദു വലഹിയ

സപദബഞാധകനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ദദേഹവഹിദയഞാഗ്രതഹിനെന്ദു മന്ദുമറ്റ്

രണന്ദുസവണ അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ദേരശനെച്ചും ദനെടെഞാന് എനെഹികറ്റ് കഴഹിഞ്ഞന്ദു.  ഞഞാനെഹിദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

ഉപദയഞാഗ്രഹിയറ്റ്കന്ദുന്ന എനന്റെ സപധഞാനെ രന്ദുസദേഞാക്ഷേമഞാല അദദ്ദേഹച്ചും അനെന്ദുസഗ്രഹഹിചച സന്നസഞാണറ്റ്.

ദവദേഞാന്ത ദേദൃരറ്റ്ടെഹിയഹിലലൂനടെയന്ദുള ഒന്നഞാന്തരച്ചും ഹഹിനന്ദുമസ പഠനെമഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

കദൃസഹികള് .

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി

digitized by www.sreyas.in



92

കന്ദുനറ വരരങ്ങള്കറ്റ് ദശരച്ചും അടെന്ദുത ശങരഞാചഞാരവ്യരഞായ ജദയസന സരസത്വസഹിയന്ദുനടെ

ഇടെനപടെല് നകഞാണറ്റ്,  എനെഹികറ്റ് കഞാഞ്ചഹി കഞാമക്ഷേശ്രീ ദക്ഷേസസതഹില് നചന്നറ്റ് ദദേവഹിയന്ദുനടെ

ദേരശനെച്ചും ദനെടെഞാനെന്ദുച്ചും കഴഹിഞ്ഞന്ദു.  സഞാധഞാരണയഞായഹി പഞാശഞാസവ്യനര അസഹിനനെഞാന്നന്ദുച്ചും

അനെന്ദുവദേഹികഞാറഹില. ഇതരച്ചും ആചഞാരവ്യന്മഞാര ഹഹിനന്ദു ധരര്മ്മനത ഉയരതഹിപ്പെഹിടെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും,

സഹസസഞാബറ്റ്ദേങ്ങളചനടെ പഴകമന്ദുള ആചഞാരങ്ങള് ഭഞാവഹി സലമന്ദുറകളചനടെ

നെനയറ്റ്കഞായഹിനകഞാണറ്റ് നെഹിലനെഹിറന്ദുതഹി വരഹികയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.

അലന്ദദിയെദിനല  സസഫ്രാമദി  രഫ്രാനംദഫ്രാസഡ്

ദേക്ഷേഹിദണന്തവ്യയഹിനല ദക്ഷേസസനെഗ്രരങ്ങനളയന്ദുച്ചും,  ഉതരഭഞാരസതഹിനല സശ്രീരഥങ്ങനളയന്ദുച്ചും

ദപഞാനല ആദവ്യഞാതഹിക ഹചസനെവ്യച്ചും നെഹിറഞ്ഞന്ദു നെഹില്കന്ദുന്ന ഒരന്ദു സ്ഥലമഞാണറ്റ്

മഹഞാരഞാരറ്റ്സടെയഹിനല പലൂനനെകടെന്ദുതന്ദുള അലനഹി.  ഭഗ്രവദേറ്റ്ഗ്രശ്രീസയറ്റ്കറ്റ്,  ജ്ഞഞാദനെശത്വരഹി എന്ന

സന്ദുസപസഹിദമഞായ ഭഞാരവ്യനമഴന്ദുസഹിയ ജ്ഞഞാദനെശത്വരനന്റെ ദക്ഷേസസച്ചും സ്ഥഹിസഹിനചയചന്നസറ്റ്

അവഹിനടെയഞാണറ്റ്.  സനന്റെ ഇരന്ദുപതഹിനയഞാന്നഞാമനത വയസഹില് അദദ്ദേഹച്ചും സത്വയച്ചും

ഭലൂമഹികടെഹിയഹിദലകറ്റ് മറയന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരഹികല് സഹിരഹിചചവരഞാന് ദവണഹി അദദ്ദേഹച്ചും

സഞാസറ്റ്കഞാലദതകറ്റ് മറഞ്ഞന്ദു എന്നറ്റ് വഹിശത്വസഹികനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ശരശ്രീരച്ചും

മറകനപ്പെടച എന്നറ്റ് കരന്ദുസനപ്പെടെന്ദുന്ന സ്ഥലനത വദൃക്ഷേതഹിനന്റെ അടെന്ദുതഞാണറ്റ്

ദക്ഷേസസതഹിനന്റെ സ്ഥഞാനെച്ചും.  അവഹിനടെ ധവ്യഞാനെഹികഞാനെഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് ശകമഞായ ഒരന്ദു

അനെന്ദുഭവമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇസഞാമഹിക ആസകമണ ഭരണതഹിന് കശ്രീഴഹില് ഹഹനവധരര്മ്മനത

രക്ഷേഹികഞാന് സപയത്നഹിച അദനെകച്ചും മഹഞാതഞാകദളഞാടെറ്റ് സമരകതഹില് വരന്ദുന്നസന്ദു

ദപഞാനലയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ആ അനെന്ദുഭവച്ചും.

പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഞഞാന് സമരരരഞാമദേഞാസറ്റ് സപസ്ഥഞാനെവന്ദുമഞായഹി സമരകതഹില് വന്നന്ദു.

ആസകമണകഞാരഹികളഞായ മന്ദുഗ്രളന്മഞാരനകസഹിനര ഹഹിനന്ദുകനള ഉണരതഹിനയഴന്ദുദന്നല്പ്പെഹിച

ശഹിവജഹി മഹഞാരഞാജഞാവഹിനന്റെ ഗ്രന്ദുരന്ദുവഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.  സബഹിടശ്രീരന്ദുകഞാര രഞാജവ്യച്ചും

കയടെകന്ദുന്നസഹിനെന്ദു മന്ദുമറ്റ്, മറഞാതസഞാസമഞാജവ്യച്ചും ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ ഒടചമന്ദുകഞാലന്ദുച്ചും വവ്യഞാപഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഇസപകഞാരച്ചും ഇന്ഡേവ്യനയഞാടചകന്ദുച്ചും ഞഞാന് കന്ദുനറ സശ്രീരഥഞാടെനെങ്ങള് നചയറ്റ്സന്ദു.  ധഞാരഞാളച്ചും

അനെന്ദുഭവങ്ങള് കഹിടഹി. ഇവഹിനടെ പങന്ദുവചസറ്റ് അവയഹിനല ചഹില ഉദേഞാഹരണങ്ങള് മഞാസസച്ചും.
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ഹൈദിന്ദകു സഫ്രാമലൂഹൈര രഫ്രാഷഡ്ഫടജീയെ വൈശങ്ങളളനട കനണ്ടെതല

ഡഡേഫ്രാ. ബദി. എല . വൈഷഡ്ഷ്ഠയെകുമഫ്രായെദി  മകുഖഫ്രാമകുഖനം

എനന്റെ ആദേവ്യനത ഇന്തവ്യഞാസനരശനെതഹില് പഹില്കഞാലതന്ദുള എനന്റെ ജശ്രീവഹിസനതയന്ദുച്ചും

ചഹിന്തനയയന്ദുച്ചും സത്വഞാധശ്രീനെഹികഞാന് ദപഞാകന്ദുന്ന ഒരന്ദു വവ്യകഹിയന്ദുമഞായഹി ഞഞാന് കണന്ദുമന്ദുടഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഹഹിനന്ദുകളചനടെ മഞാനെസഹികനെഹിലദയയന്ദുച്ചും,  ഹഹിനന്ദുകള് ദനെരഹിടെന്ദുന്ന സപശറ്റ്നെങ്ങദളയന്ദുച്ചും

പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹി സന്നന്ദുനകഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും എനന്റെ ഒരന്ദു മഞാരഗ്രദേരശഹിയഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു.

മന്ദുച്ചുംഹബയഹിനല ഒരന്ദു ആയന്ദുരദവദേ കമനെഹിയഹില് ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് വഹികസഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന

ചന്ദുമസലയഹില് സപവരതഹിചച നകഞാണഹിരന്ദുന്ന ഒരന്ദു ആയന്ദുരദവദേ ദഡേഞാകറ്റ്ടെറഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ദഡേഞാ.

വരറ്റ്ഠ.  ആ ഒരന്ദു പശഞാതലമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹവന്ദുമഞായന്ദുള എനന്റെ കലൂടെഹികഞാഴറ്റ്ചയറ്റ്കറ്റ്

വഴഹി വചസറ്റ്.  അദപ്പെഞാള് അദദ്ദേഹച്ചും എനന്റെ അചനനെ ദപഞാനല ഏസഞാണറ്റ് എഴന്ദുപസറ്റ്

വയസഹിദനെഞാടെടെന്ദുതഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അല്പ്പെസമയനത അനെസൗപചഞാരഹിക സച്ചുംഭഞാരണദതഞാനടെ സനന്ന നെമന്ദുകഹിടെയഹില്

ഒരഞാതബന്ധച്ചും അനെന്ദുഭവനപ്പെടച.  അദദ്ദേഹച്ചും എനന്റെ സപവരതനെങ്ങനളയന്ദുച്ചും

സഞാല്പരവ്യങ്ങനളയന്ദുച്ചും പറഹിനയഞാനക ദചഞാദേഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു.  ദവദേങ്ങനളയന്ദുച്ചും

സപഞാചശ്രീനെഭഞാരസനതയന്ദുച്ചും ദകസനശ്രീകരഹിചചള എനന്റെ പഠനെങ്ങളഹില് അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് സപദസവ്യക

ഔതന്ദുകവ്യച്ചും ദസഞാന്നഹി.  സകദമണ ഞഞാന് വരറ്റ്ഠയന്ദുമഞായഹി കലൂടെന്ദുസല് വഹിശഞാലമഞായ

സമരകതഹില് വന്നന്ദു.  അനസനന്ന ഹഹനവ സച്ചുംഘടെനെകളചനടെ കലൂടഞായറ്റ്മയന്ദുമഞായഹി

ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതഹി.  ഞങ്ങള് നെശ്രീണ സച്ചുംഭഞാരണങ്ങളഹില് ഏരനപ്പെടെന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഭഞാരസദതയന്ദുച്ചും,  ഹഹനവസനയയന്ദുച്ചും,  ദവദേങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഒനക സറ്റ്പരശഹികന്ദുന്ന

വഹിരയങ്ങളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവയഹില് നെഹിറഞ്ഞന്ദു നെഹിന്നഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  സഞാമസഹിയഞാനസ

ദവദേവഹിജ്ഞഞാനെനത ഇന്ഡേവ്യയഹിലന്ദുച്ചും പന്ദുറതന്ദുച്ചും സപചരഹിപ്പെഹികഞാനെന്ദുള ഒരന്ദു

സപവരതനെതഹിനെറ്റ് ഞങ്ങള് രലൂപച്ചുംനകഞാടെന്ദുതന്ദു.  എനന്റെ ആയന്ദുരദവദേപഠനെതഹില് ദഡേഞാ

വരറ്റ്ഠ എനന്ന സഹഞായഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും,  പല ആയന്ദുരദവദേ അദവ്യഞാപകനരയന്ദുച്ചും

സറ്റ്കലൂളചകദളയന്ദുച്ചും,  എനെഹികറ്റ് പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹി സരഹികയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  ഞങ്ങള് അങ്ങറ്റ്
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ദേലൂനര മസദേഞാസഹിലന്ദുച്ചും ബഞാച്ചുംഗ്രളളൂരഹിലന്ദുച്ചും വനരയന്ദുള പല ആയന്ദുരദവദേ നസമഹിനെഞാറന്ദുകളഹിലന്ദുച്ചും

പനങടെന്ദുതന്ദു.

എന്നഞാല് വരറ്റ്ഠ നവറന്ദുച്ചും ഒരന്ദു ആയന്ദുരദവദേ ദഡേഞാകറ്റ്ടെര മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു

ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹിയന്ദുച്ചും,  പസസസപവരതകനെന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പതന്ദു വരരദതഞാളച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും

പലൂനനെയഹിനല ദകസരഹി പസസതഹിനന്റെ പസസഞാധഹിപരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  മസപരവന്ദുച്ചും സഞാമലൂഹവ്യവന്ദുമഞായ

സപശറ്റ്നെങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് നെഹിരവധഹി ദലഖനെങ്ങളചച്ചും പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും

എഴന്ദുസഹിയഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  മഹഞാരഞാരറ്റ്സടെയഹിനല ഒരന്ദു സപമന്ദുഖ ഹഹിനന്ദു

എഴന്ദുതന്ദുകഞാരനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും. അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ എളഹിയ വവ്യകഹിസത്വതഹിനെന്ദു പഹിന്നഹില്

വലഹിയ ഉള്കഞാഴറ്റ്ചയന്ദുച്ചും മറചളവനര സങ്ങളചനടെ ജശ്രീവഹിസനദേസൗസവ്യങ്ങളഹിദലകറ്റ്

നെയഹികഞാനെന്ദുള അസഞാധഞാരണമഞായ കഴഹിവന്ദുച്ചും ഒളഹിഞ്ഞഹിരഹികന്ദുന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

വരറ്റ്ഠ ആദേവ്യനമനന്ന മന്ദുച്ചുംഹബയഹിലന്ദുള സപഞാദദേശഹിക ഹഹിനന്ദുസച്ചുംഘടെനെകളചമഞായഹി

പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹി.  അസഹില് ആര എസറ്റ് എസറ്റ് (രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ സത്വയച്ചും ദസവകറ്റ് സച്ചുംഘറ്റ്),  വഹി

എചറ്റ് പഹി (വഹിശത്വ ഹഹിനന്ദു പരഹിരദേറ്റ്), ബഹി നജ പഹി (ഭഞാരസശ്രീയ ജനെസഞാ പഞാരടഹി) എന്നഹിവയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും

മററ്റ് അനെന്ദുബന്ധ സച്ചുംഘടെനെകളചനടെയന്ദുച്ചും സപഞാദദേശഹികഘടെകങ്ങള് ഉള്നപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാനെന്നന്ദുവനര ഇവനയപ്പെറഹി യഞാനസഞാന്നന്ദുച്ചും അറഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നഹില.  പസഹിനയ സച്ചുംഘപരഹിവഞാര

അഥവഞാ ആര എസറ്റ് എസറ്റ് സച്ചുംഘടെനെഞാസമലൂഹനതയന്ദുച്ചും അസഹിനല

വഹിവഹിധഘടെകങ്ങനളയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ് ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി. എനന്റെ സമരകച്ചും കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും വഹി

എചറ്റ് പഹി ദയഞാടെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദലഞാകതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ ഹഹിനന്ദുസച്ചുംഘടെനെനയന്ന നെഹിലകറ്റ്

അവര കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും മസപരമഞായ സപശറ്റ്നെങ്ങളഞാണറ്റ് ഹകകഞാരവ്യച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.

ഈ സച്ചുംഘടെനെകളചനടെ ദനെസഞാകള് ഉള്നപ്പെനടെ പലരന്ദുച്ചും എനന്റെ വവ്യകഹിപരമഞായ

പരഹിചയതഹില് വന്നന്ദു.  അവര ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മതഹിനെറ്റ് ശകഹിപകരന്ദുന്ന,

ഹഹനവസമലൂഹതഹിനന്റെ സച്ചുംരക്ഷേണതഹില് ബദസശദരഞായ,  ദദേശദബഞാധവന്ദുച്ചും

സമരപ്പെണ മദനെഞാഭഞാവവന്ദുമന്ദുള ഭഞാരസശ്രീയരഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന് കണന്ദു.  അവരഹില് മഹികവരന്ദുച്ചും

വരറ്റ്ഠനയദപ്പെഞാനല മഞാനെവ്യന്മഞാരന്ദുച്ചും സസൗമവ്യസത്വഭഞാവഹികളചച്ചും,  മസനതയന്ദുച്ചും ആതശ്രീയസനയയന്ദുച്ചും

സച്ചുംബന്ധഹിചറ്റ് സന്ദുറന്ന മനെസചളവരന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവരഹില് കന്ദുദറദപ്പെര

അദദ്ദേഹനതദപ്പെഞാനല ആദവ്യഞാതഹികസല്പ്പെരരന്ദുച്ചും,  നെലവണച്ചും സഞാധനെകള് ഒനക

അനെന്ദുരറ്റ്ഠഹികന്ദുന്നവരന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.
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വരറ്റ്ഠ സനന്ന അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ പസഹിനനെടഞാച്ചും വയസചമന്ദുസല് ഏസഞാണറ്റ് അന്പസറ്റ്

വരരദതഞാളമഞായഹി ആര എസറ്റ് എസഹിനന്റെ സപവരതകനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുകളചനടെ

രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ സഞാമലൂഹവ്യ വഹിരയങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് എഴന്ദുസഹിയഹിടചള സഹിലകറ്റ്,  സവരകര ,  ഗ്രന്ദുരന്ദുജഹി

ദഗ്രഞാള്വല്കര സന്ദുടെങ്ങഹിയ സപമന്ദുഖരന്ദുനടെ കദൃസഹികളചമഞായഹി അദദ്ദേഹനമനന്ന

പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹി.

മഹഞാതഞാഗ്രഞാന്ധഹികന്ദു മന്ദുമറ്റ് സത്വഞാസസന്തവ്യസമരതഹിനന്റെ ദനെസഞാവഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ദലഞാകമഞാനെവ്യ

സഹിലകറ്റ്.   ദവദേങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ സപഞാചശ്രീനെചരഹിസസതഹിലന്ദുച്ചും സഹിലകഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു സപദസവ്യക

സഞാല്പരവ്യമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  'ദവദേങ്ങളഹിനല ഉതരസധന്ദുവബന്ധച്ചും',  'ഓറഹിദയഞാണ് '  സന്ദുടെങ്ങഹി

രണന്ദു സപധഞാനെനപ്പെട പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് അദദ്ദേഹച്ചും രചഹിചഹിടചണറ്റ്.  ദവദേങ്ങളഹിനല

ദജവ്യഞാസഹിശഞാസറ്റ്സസപരഞാമരശങ്ങനള അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞാകഹിയന്ദുള അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ പഠനെച്ചും,

ദവദേങ്ങളചനടെ കഞാലനെഹിരണയതഹില് വളനര സപധഞാനെനപ്പെട വഹിവരങ്ങള്

ഉള്നകഞാളചന്നസഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന് കണന്ദു.  എന്നഞാല് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

ഉതരസധന്ദുവസഹിദഞാന്തച്ചും,  അകഞാലനത ശഞാസറ്റ്സസജ്ഞഞാനെതഹിനന്റെ പരഹിമഹിസഹികള്

നകഞാണന്ദുണഞായ നസറഹിധഞാരണ മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സഹിലകഹിനെറ്റ് അരവഹിനദനെഞാടെന്ദുച്ചും വളനര അടെന്ദുത ബന്ധമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നസഞായഹി ഞഞാന്

കനണതഹി.  അരവഹിനന് സഹിലകഹിനന്റെ അനെന്ദുയഞായഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സനെഹികന്ദു ദശരച്ചും

സത്വഞാസസന്തവ്യസമരദനെസദൃസത്വച്ചും ഏനറടെന്ദുകണനമന്നറ്റ് അരവഹിനദനെഞാടെറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും

ആവശവ്യനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ആ നെഹിരദദ്ദേശച്ചും

സത്വശ്രീകരഹികനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുണഞായഹില.  അദപ്പെഞാദഴകന്ദുച്ചും അരവഹിനന് ഈ ദലഞാകജശ്രീവഹിസതഹില്

നെഹിന്നന്ദുച്ചും വഹിരമഹിചറ്റ് ദയഞാഗ്രസഞാധനെയഹില് മന്ദുഴന്ദുകഹികഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അഹഹിച്ചുംസയഹിലന്ദുള

മഹഞാതഞാഗ്രഞാന്ധഹിയന്ദുനടെ കടെന്ദുച്ചുംപഹിടെന്ദുതച്ചും അസഹിരന്ദുവഹിടസഞാനണന്നറ്റ് സഹിലകന്ദുച്ചും അരവഹിനനെന്ദുച്ചും

വഹിശത്വസഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സബഹിടശ്രീരന്ദുകഞാനര പന്ദുറന്തളഞാന് കന്ദുനറകലൂടെഹി സജശ്രീവമഞായ ഒരന്ദു മന്ദുദന്നറച്ചും

അവര രണന്ദുദപരന്ദുച്ചും ആസഗ്രഹഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.

മഹഞാതഞാഗ്രഞാന്ധഹിദയകഞാള് മന്ദുസഹിരന്ന മനറഞാരന്ദു ഇന്ഡേവ്യന് ദനെസഞാവഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

വശ്രീരസഞാവരകര .  സനെഹികന്ദു ബന്ധമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന യലൂദറഞാപ്പെഹിനല മററ്റ്

വഹിപ്ലേവകഞാരഹികനളദപ്പെഞാനല അദദ്ദേഹവന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സശ്രീനപ്പെഞാരഹി വഹിപ്ലേവ നെഞായകനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഇന്ഡേവ്യനയകന്ദുറഹിചറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് ശകമഞായ ഒരന്ദു ദദേശശ്രീയവശ്രീക്ഷേണമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സബഹിടശ്രീരന്ദുകഞാനര പന്ദുറതഞാകഞാന് ശകഹി ഉപദയഞാഗ്രഹികണനമങഹില് അസന്ദുച്ചും നചയണനമന്ന

അഭഹിസപഞായകഞാരനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.  പഹില്കഞാല ജശ്രീവഹിസതഹില് സഞാവരകര ഒരന്ദു
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ചഹിന്തകനെന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്രഹിയന്ദുമഞായഹി ജശ്രീവഹിചച.  എന്നഞാല് നെഹിരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

സപവരതനെങ്ങള് ഇടെസന്ദുപക്ഷേകഞാരഞായ സപസഹിദയഞാഗ്രഹികളഞാല്

സമസറ്റ്കരഹികനപ്പെടെന്ദുകയഞാണറ്റ് ഉണഞായസറ്റ്.

സഞാവരകനറ,  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഇടെസന്ദുവഹിരന്ദുദവശ്രീക്ഷേണങ്ങള് കഞാരണച്ചും ഒരന്ദു

നെഞാസഹിയഞാകഹി ചഹിസസശ്രീകരഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള സച്ചുംഘടെഹിസസശമച്ചും സനന്നയന്ദുണഞായഹി.   എന്നഞാല്

സഞാവരകര ഒരന്ദു നെഞാസഹി വഹിരന്ദുദനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നസഞാണറ്റ് വഞാസറ്റ്സവച്ചും.  ഇന്ഡേവ്യ

സബഹിടശ്രീരന്ദുകഞാരകറ്റ് ഒപ്പെച്ചും നെഹിന്നറ്റ് ജരമനെഹിനകസഹിനര യന്ദുദച്ചും നചയണച്ചും എന്നന്ദുദപഞാലന്ദുച്ചും

അദദ്ദേഹച്ചും ആവശവ്യനപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സഞാവരകറഹിലലൂനടെ ഇന്ഡേവ്യന് സത്വഞാസസന്തവ്യ

സമരതഹിനനെകന്ദുറഹിചചള മറച ചഹില ചഹിസസങ്ങള് എനെഹികന്ദു കഹിടഹി.  അസറ്റ് പഞാശഞാസവ്യരകറ്റ്

പരഹിചയമന്ദുള ഗ്രഞാന്ധഹിയന് കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെന്ദുകളഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും സഹികചചച്ചും വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

1925  ല് ആര എസറ്റ് എസറ്റ് സ്ഥഞാപഹിച നഹഡേറ്റ്ദഗ്രവഞാറഹിനെറ്റ് ദശരച്ചും രണഞാമസറ്റ്

ദനെസദൃസത്വതഹിദലനകതഹിയസറ്റ് ഗ്രന്ദുരന്ദുജഹി ദഗ്രഞാള്വള്കര ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു. സസത്വചഹിന്തഞാപരമഞായ

ചഞായറ്റ് വന്ദുള സസൗമവ്യ സത്വഭഞാവഹിയഞായ ഒരദവ്യഞാപകനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

സപഭഞാരണങ്ങളചച്ചും ദലഖനെങ്ങളചച്ചും ദചരനതഞാരന്ദുകഹിയ 'ബഞ്ചറ്റ് ഓഫറ്റ് ദസഞാടെറ്റ്സറ്റ്'  ആണറ്റ്

അദദ്ദേഹതഹിദന്റെസഞായ സപധഞാനെകദൃസഹി.  ഹഹിനന്ദുകളചച്ചും ആധന്ദുനെഹിക ഭഞാരസവന്ദുച്ചും ദനെരഹിടെന്ദുന്ന

ഇന്നനത സഞാമലൂഹവ്യസപശറ്റ്നെങ്ങളചനടെ വളനരവവ്യകമഞായ വഹിശകലനെങ്ങളചച്ചും അവയറ്റ്കന്ദുള

ആദവ്യഞാതഹികവന്ദുച്ചും സപഞാദയഞാഗ്രഹികവന്ദുമഞായ പരഹിഹഞാരങ്ങളചച്ചും ഞഞാനെസഹില് കണന്ദു.

ഭസൗസഹികവഞാദേവന്ദുച്ചും,  കര്മ്മവ്യളൂണഹിസവന്ദുച്ചും,  മഹിരണറഹിമസങ്ങളചച്ചും ഉയരതന്ദുന്ന അപകടെങ്ങളചച്ചും,

അവയറ്റ്കന്ദുള ഹഹനവവന്ദുച്ചും ആരരവന്ദുമഞായ ധരര്മ്മനെശ്രീസഹിയഹില് അധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞായ

പരഹിഹഞാരങ്ങളചച്ചും ദഗ്രഞാള്വള്കര വളനര വവ്യകമഞായഹി ചലൂണഹികഞാടചന്നന്ദു.

വഹിദവകഞാനെനദന്റെയന്ദുച്ചും,  അരവഹിനദന്റെയന്ദുച്ചും ദേരശനെങ്ങളചനടെ സഞാമലൂഹവ്യസലതഹിലന്ദുള

സപഞാദയഞാഗ്രഹികവല്കരണച്ചും ആയഹിടഞാണറ്റ് ആ സഗ്രനച്ചും കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.  ഇസസയന്ദുച്ചും

ആഴമന്ദുളസന്ദുച്ചും വഴകമഞാരന്നസന്ദുമഞായ ഒരന്ദു സമശ്രീപനെനത മസൗലഹികവഞാദേച്ചും എന്നറ്റ്

മന്ദുസദേകന്ദുതഞാന് ഇടെസന്ദുചഹിന്തഞാഗ്രസഹികഞാര കഞാണഹികന്ദുന്ന വവ്യസഗ്രസ എനന്ന അദേറ്റ്ഭന്ദുസനപ്പെടെന്ദുതഹി.

വരറ്റ്ഠ എനന്ന ആരവ്യസമഞാജ സ്ഥഞാപകനെഞായ സത്വഞാമഹി ദേയഞാനെനസരസത്വസഹിയന്ദുനടെ

സഗ്രനങ്ങളചമഞായഹിടചച്ചും പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  ദവദേങ്ങനളകന്ദുറഹിചചള എനന്റെ

കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെന്ദുകളഹില് വശ്രീണന്ദുച്ചും പന്ദുസഹിനയഞാരന്ദു വശച്ചും കലൂടെഹി കലൂടഹിദചരകഞാന് അവനയനന്ന

സഹഞായഹിചച.  ആധന്ദുനെഹിക കഞാലതറ്റ് ദവദേങ്ങളഹിദലകറ്റ് മടെങ്ങഹി നചന്നറ്റ് ആ സപഞാചശ്രീനെ
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മസന്തങ്ങളചനടെ അദവ്യഞാതഹികമഞായ വശങ്ങള് സന്ദുറന്നന്ദു കഞാടഹിയ ആദേവ്യനത

ആചഞാരവ്യനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സത്വഞാമഹി ദേയഞാനെന.  ദവദേങ്ങളഹിദലകറ്റ് മടെങ്ങന്ദുക എന്ന

ആഹത്വഞാനെവന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെട ഒരന്ദു വലഹിയ സഞാമലൂഹവ്യ മന്ദുദന്നറച്ചും സനന്ന ഉണറ്റ് എന്ന കഞാരവ്യച്ചും

ഞഞാന് സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു.  എനെഹികന്ദുച്ചും അതരച്ചും ഒരന്ദു ആഹത്വഞാനെച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരഞാന് ഒരന്ദു

വഹിരമവന്ദുമന്ദുണഞായഹില.

സശശ്രീ അരവഹിനനന്റെ ദേരശനെങ്ങളഹില് വരറ്റ്ഠ ആകദൃരറ്റ്ടെനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല്

രമണമഹരരഹിനയ അദദ്ദേഹച്ചും സനന്റെ ഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാരഹില് ഒരഞാളഞായഹിടഞാണറ്റ്

കണകഞാകഹിയഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് കഞാഞ്ചഹി ശങരഞാചഞാരവ്യമഠവന്ദുമഞായന്ദുച്ചും,  സത്വഞാമഹി

ചസനദശഖദരസന സരസത്വസഹിയന്ദുമഞായന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സപദസവ്യക ബന്ധച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. എന്നഞാല് ഒരന്ദു

സപദസവ്യക ആചഞാരവ്യനെഹിദലഞാ,  ഒരന്ദു സപദസവ്യക സസമദേഞായതഹിദലഞാ ഒസന്ദുങ്ങഹി നെഹില്കഞാത

വഹിശഞാലമഞായ ഒരന്ദു സമശ്രീപനെച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും വചച പന്ദുലരതഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ

ആദവ്യഞാതഹികവശങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് സനെഹികന്ദുള അറഹിവന്ദുദപഞാനല സനന്ന ഹഹിനന്ദുസമലൂഹച്ചും

ദനെരഹിടെന്ദുന്ന സഞാമലൂഹവ്യ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ സപശറ്റ്നെങ്ങനളകന്ദുറഹിചചച്ചും വരറ്റ്ഠ ദബഞാധവഞാനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

മനെന്ദുരവ്യനര അതന്ദുസകരമഞായ രശ്രീസഹിയഹില് മനെസഹിലഞാകഞാനെന്ദുച്ചും വഹിലയഹിരന്ദുതഞാനെന്ദുച്ചും ഉള

കഴഹിവന്ദുച്ചും ഒരന്ദു ആതശ്രീയ ഉള്കഞാഴറ്റ്ചയന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് സത്വഞായതമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

വരറ്റ്ഠ ഒരന്ദു വഹിദവകഹിയന്ദുച്ചും,  സസൗഹദൃദേ മദനെഞാഭഞാവമന്ദുളവനെന്ദുച്ചും,  നെന്നഞായഹി ആശയവഹിനെഹിമയച്ചും

നചയചന്നവനെന്ദുച്ചും അദസസമയച്ചും വഹിനെയവഞാനെന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹദതഞാടെന്ദുള പല

വരരങ്ങളചനടെ എനന്റെ പരഹിചയതഹിനന്റെ ഇടെയറ്റ്കറ്റ് ഒരഹികല്ദപഞാലന്ദുച്ചും വരറ്റ്ഠ

സത്വയച്ചുംപന്ദുകഴറ്റ്തന്ദുന്നദസഞാ,  സനെഹികറ്റ് എനന്തങഹിലന്ദുച്ചും സപദയഞാജനെങ്ങള് ദനെടെഹിനയടെന്ദുകഞാന്

സശമഹികന്ദുന്നദസഞാ കണഹിടഹില.  പകരച്ചും എനന്റെ അദമരഹികന് ബന്ധനതദയഞാ,  എനന്റെ

കദൃസഹികനളദയഞാ വചറ്റ് എനന്ന മന്ദുസനലടെന്ദുദതകഞാമഞായഹിരന്ദുന്ന പല ഇന്ഡേവ്യകഞാരഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

അദദ്ദേഹച്ചും എനന്ന രക്ഷേഹികഞാനെഞാണറ്റ് സശദഹിചഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  അസന്ദുദപഞാനല സച്ചുംഘനത

പറഹിനയഞാനകയന്ദുള എനന്റെ വശ്രീക്ഷേണങ്ങനള ഒരഹികലന്ദുച്ചും സത്വഞാധശ്രീനെഹികഞാനെന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും

സശമഹിചഹില.  അദദ്ദേഹച്ചും വവ്യകഹികനള പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹി സരഹികദയഞാ,  സനന്റെ അറഹിവഹിലന്ദുള

കഞാരവ്യങ്ങള് പങന്ദുവയറ്റ്കന്ദുകദയഞാ മഞാസസച്ചും നചയറ്റ്സഹിടറ്റ് എനന്ന എനന്റെ സത്വന്തച്ചും

അഭഹിസപഞായങ്ങള് രലൂപശ്രീകരഹികഞാന് വഹിടെന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  വളനര സസൗമവ്യഭഞാരഹിയന്ദുച്ചും,

ഒന്നഹിനനെകന്ദുറഹിചചച്ചും അസഹിശദയഞാകഹി പറയഞാന് ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടെഞാത ആളചമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

അദദ്ദേഹച്ചും.  സഞാന് സപവരതഹിചചനകഞാണഹിരന്ദുന്ന സച്ചുംഘടെനെകളചനടെ പരഹിമഹിസഹികനളയന്ദുച്ചും

നസറചകനളയന്ദുച്ചും സര്മ്മസഹികഞാന് ഒരന്ദുകമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.
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സഞാന്തഞാസകലൂസഹില് , വഹിമഞാനെതഞാവളതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും വളനര അകനലയലഞാനസ ഒരന്ദു നചറഹിയ

ഫഞാറഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു വരറ്റ്ഠയന്ദുനടെ സഞാമസച്ചും.  അദദ്ദേഹനത കഞാണഞാന് ധഞാരഞാളച്ചും നചറന്ദുപ്പെകഞാര

വരന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. അദദ്ദേഹച്ചും അവരന്ദുനടെ ജശ്രീവഹിസങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും, നസഞാഴഹില് ദമഖലകളഹിലന്ദുനമഞാനക

സപദയഞാഗ്രഹികമഞായ മഞാരഗ്രദേരശനെച്ചും നകഞാടെന്ദുതന്ദുനകഞാണറ്റ് സപദചഞാദേനെദമകഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ആദവ്യഞാതഹികജശ്രീവഹിസനതകന്ദുറഹിചറ്റ് വളനര സഞാഴറ്റ്മയന്ദുള ഒരന്ദു സമശ്രീപനെച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും

പന്ദുലരതഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരഹികലന്ദുച്ചും ഒന്നന്ദുച്ചും അടെഹിദചല്പ്പെഹികഞാനസ,  ഓദരഞാരന്ദുതദരയന്ദുച്ചും

സങ്ങളചനടെ സത്വസത്വനത കനണതഞാന് സഹഞായഹിചച നകഞാണന്ദുള ഒരന്ദു സമശ്രീപനെമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

അസറ്റ്.  എന്നഹിലന്ദുച്ചും എനന്റെ ആതഞാദനെത്വരണതഹിലന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹനമനെഹികറ്റ് ആതവഹിശത്വഞാസച്ചും

പകരന്നന്ദു സന്നസഞായഹി എനെഹികന്ദു ദസഞാന്നഹി.  അദദ്ദേഹച്ചും എന്നഹില് ഒരന്ദു കലൂടഞായറ്റ്മയന്ദുനടെ

അവദബഞാധവന്ദുച്ചും സഞാമലൂഹവ്യഉതരവഞാദേഹിസത്വവന്ദുച്ചും അങന്ദുരഹിപ്പെഹിചച.  ദവദേ പഠനെങ്ങളചനടെ

കഞാലതന്ദുള സനെവ്യഞാസസന്ദുലവ്യമഞായ എനന്റെ ഏകഞാന്തയഞാസസയഹില് നെഹിന്നറ്റ് അദദ്ദേഹനമനന്ന

പന്ദുറതന്ദുനകഞാണന്ദു വരഹികയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

ആ ഒരന്ദു കഞാരണച്ചും നെഹിമഹിതമഞാകഹിനകഞാണറ്റ് ഞഞാന് പസഹിവഹിലന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസല് ദേഹിവസച്ചും

അദദ്ദേഹദതഞാനടെഞാപ്പെച്ചും കഴഹിഞ്ഞന്ദു.  അദദ്ദേഹമഞാകനട നെഹിരവധഹി പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചച്ചും

കടെലഞാസന്ദുകളചച്ചും എനെഹികന്ദു ഹകമഞാറന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  അസവ്യഞാവശവ്യമലഞാതസന്ദുച്ചും

അപലൂരണവന്ദുമഞായ എലഞാതഹിനനെയന്ദുച്ചും സഴഞ്ഞഹിടറ്റ്,  കലൂടെന്ദുസല് ആതശ്രീയമഞായ ഒരന്ദു

ജശ്രീവഹിസതഹിദലകറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും വഹിടെവഞാങ്ങന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അസഹിനെന്ദുദശരച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ കതന്ദുകള് ഒന്നന്ദുച്ചും കഹിടഞാത കന്ദുനറ മഞാസങ്ങള് കടെന്നന്ദു

ദപഞായഹി.  അങ്ങനനെ സഞാധഞാരണ സച്ചുംഭവഹികഞാറന്ദുളസല.  അങ്ങനനെയഹിരഹിനക ഒരന്ദു ദേഹിവസച്ചും

രഞാസസഹി ഏനറ ഹവകഹി ഞഞാന് ഉറകമന്ദുണരന്നന്ദു.  ദഡേഞാ വരറ്റ്ഠ മരണനപ്പെടഹിരഹികഞാനമന്നന്ദുള

ചഹിന്ത നപഞാടെന്ദുന്നനനെ എനന്റെ മനെസഹിദലകറ്റ് കടെന്നന്ദു വന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് കന്ദുനറകഞാലച്ചും

മന്ദുമറ്റ് ഹഞാരടറ്റ് അറഞാകറ്റ് വന്നഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഹദൃദേയതഹിനന്റെ ക്ഷേശ്രീണച്ചും കടെന്ദുത

സപയത്നങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് അദദ്ദേഹനത അകറഹി നെഹിരതഹിയഹിരഹികന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ചഹിലദപ്പെഞാനഴലഞാച്ചും രഞാസസഹി ഹവകഹി എനെഹികന്ദു ഇന്ഡേവ്യയഹില് നെഹിന്നറ്റ് ദഫഞാണ് സദനശങ്ങള്

കഹിടഞാറന്ദുണറ്റ്.  സഞാമസഹിയഞാനസ ദഡേഞാ വരറ്റ്ഠയന്ദുനടെ മരണ വഞാരതയന്ദുമഞായഹിടഞായഹിരഹികന്ദുദമഞാ

അതരച്ചും ഒരന്ദു ദഫഞാണ് വരഹിക എന്നന്ദു ഞഞാന് ഉസറ്റ്കണറ്റ്ഠനപ്പെടെഞാറന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഈ

വഹിചഞാരച്ചും മനെസഹില് വന്ന നെഹിമഹിരതഹില് ദഫഞാണ് നബലടെഹിചച.  ദഡേഞാ വരറ്റ്ഠ

ഹദൃദേയസറ്റ്സച്ചുംഭനെച്ചും മലൂലച്ചും മരണനപ്പെടച എന്ന സദനശമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഇന്ഡേവ്യയഹിനല എനന്റെ

സന്ദുഹദൃതന്ദുകള്കറ്റ് പറയഞാനെന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നസറ്റ്. അനസഞാരന്ദു ജലൂഹല അവസഞാനെമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.
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അദന്നരമന്ദുണഞായ വഹികഞാര വഹിദക്ഷേഞാഭതഹില് നെഹിന്നഞാശത്വഞാസച്ചും ദസടെഹി ഞഞാന് അടെന്ദുതന്ദുള

പരവസ സപദദേശദതകറ്റ് കഞാദറഞാടെഹിചച ദപഞായഹി.  ഒരന്ദു അരമണഹികലൂര കഞാര യഞാസസദയ

അവഹിദടെകന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദുളളൂ. നപനടന്നറ്റ് ദറഞാഡേരഹികഹിലഞായഹി വലഹിയ നകഞാമന്ദുകദളഞാടെന്ദുകലൂടെഹിയ

ഗ്രച്ചുംഭശ്രീരനെഞായ ഒരന്ദു എല്കഹിനനെ ഞഞാന് കണന്ദു.  ഞഞാനെഹിന്നന്ദു വനരയന്ദുച്ചും ആ

പരവസദമഖലയഹില് അതരച്ചും ഒനരണതഹിനനെ കണഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  അസറ്റ്

വരറ്റ്ഠയന്ദുനടെ ആതഞാവഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സത്വഭഞാവതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും നെഹിദയഞാഗ്രതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

സപസഹിരലൂപമഞാനണന്നറ്റ് എനെഹികന്ദു ദസഞാന്നഹി.

ഹൈദിന്ദകു വൈദിരകുദ്ധ  മഫ്രാധരമങ്ങള

ഞഞാന് ഇന്ഡേവ്യയഹിലഞായഹിരന്ദുന്നദപ്പെഞാള് ഇച്ചുംഗഹിരറ്റ്പസസങ്ങള് വഞായഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇടെനകഞാനക

ഞഞാന് സഞാമസഹികഞാറന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന ദഹഞാടലന്ദുകളഹിലന്ദുച്ചും മറചച്ചും അവ സന്ദുലഭമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പല

മഞാഗ്രസശ്രീനെന്ദുകളചച്ചും ഞഞാന് ദനെഞാകഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സച്ചുംഘപരഹിവഞാര സച്ചുംഘടെനെകനള ഉദദ്ദേശഹിചറ്റ്

"ഹഹിനന്ദുമസൗലഹികവഞാദേ"  തഹിനന്റെ അപകടെങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് പസസങ്ങള് നെഹിരന്തരച്ചും എഴന്ദുസന്ദുന്നസറ്റ്

എനന്റെ സശദയഹില്നപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവര ഉയരതഹികഞാണഹികഞാന് സശമഹിചസറ്റ് ഇതരച്ചും

ഹഹിനന്ദുസച്ചുംഘടെനെകള് മസനെവ്യളൂനെപക്ഷേങ്ങനള അടെഹിചമരതന്ദുകയന്ദുച്ചും, അങ്ങനനെ രഞാജവ്യതഹിനല

ജനെഞാധഹിപസവ്യതഹിനെന്ദുച്ചും മദസസരസത്വതഹിനെന്ദുച്ചും അന്തവ്യച്ചും കന്ദുറഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചനമന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ആപല്കഞാരഹികളചച്ചും,  അസകമഞാസകരന്ദുച്ചും,  സഞാമലൂഹവ്യവഹിരന്ദുദരന്ദുനമന്നഞാണറ്റ് സച്ചുംഘ

പരഹിവഞാറഹിനനെ അവര ചഹിസസശ്രീകരഹികന്ദുക.

ദബഞാച്ചുംദബയഹിനല ഹടെച്ചുംസറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ പറയന്ദുന്നസറ്റ് ആര എസറ്റ് എസന്ദുച്ചും പരഹിവഞാര

സച്ചുംഘടെനെകളചച്ചും സശ്രീസവവഞാദേപരവന്ദുച്ചും,  ഫഞാസഹിസചച്ചും,  അസഹിസഞാഹസകഞാരന്ദുമഞാനണന്നഞാണറ്റ്.  ഈ

സപസറ്റ്സഞാവനെകള് എനന്ന വളനരയധഹികച്ചും അസത്വസ്ഥസയഹിദലകന്ദുച്ചും

ചഹിന്തഞാകന്ദുഴപ്പെതഹിദലകന്ദുച്ചും സളഹിവഹിടച.  ഒന്നന്ദുകഹില് ഈ ഹഹിനന്ദു സച്ചുംഘടെനെകളചമഞായന്ദുള

എനന്റെ സമരകങ്ങള് വഴഹിനസറഹികന്ദുന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു,  അനലങഹില് ഈ സപസഹിദലഞാമ

വശ്രീക്ഷേണങ്ങള് പഞാദടെ നസറഞായഹിരഹികണച്ചും. ഒരന്ദു ഇടെസന്ദുപക്ഷേ വശ്രീക്ഷേണമന്ദുളവനെഞായ ഞഞാന്

എനന്റെ സമഞാധഞാനെ സത്വഭഞാവവന്ദുച്ചും,  സസവ്യഞാഹഞാരശശ്രീലവന്ദുച്ചും,  ആവഞാസവവ്യവസ്ഥയഹിലന്ദുള

സഞാസറ്റ്പരവ്യവന്ദുനമഞാനക നകഞാണറ്റ്,  നെവ്യളൂനെപക്ഷേങ്ങനള ഇലഞായറ്റ്മ നചയഞാന് ദകഞാപ്പെചകലൂടചന്ന

വലസന്ദുപക്ഷേ ഹഹിനന്ദുകളചനടെ ഹകയഹില് ഒരന്ദു സഹഞായഹിയഞായഹി മഞാറന്ദുകയഞാദണഞാ ?  അവര

അധഹികഞാരതഹില് വന്നഞാല് ഒരന്ദു മരദ്ദേക,  ദസത്വചഞാധഹിപസവ്യ വവ്യവസ്ഥഹിസഹിയഞായഹിരഹികഹിദല

ഉണഞാവന്ദുക ? എനന്റെ ചഹിന്തകള് അങ്ങനനെ ദപഞായഹി.
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എന്നഞാല് അദസസമയച്ചും സനന്ന ഇന്ഡേവ്യയഹിനല പസസങ്ങള് ഇസഞാമഹിനനെ പന്ദുകഴറ്റ്തന്ദുന്നസന്ദുച്ചും,

പലസറ്റ്സശ്രീനെഹികള്കറ്റ് ദവണഹി ശബറ്റ്ദേമന്ദുയരതന്ദുന്നസന്ദുച്ചും ഞഞാന് കണന്ദു.  എലഞാ

മസവഹിഭഞാഗ്രങ്ങള്കന്ദുച്ചും നെന്മ വരന്ദുതഞാന് കഴഹിവന്ദുള,  എലഞാ നെവ്യളൂനെപക്ഷേങ്ങനളയന്ദുച്ചും

സച്ചുംരക്ഷേഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുന്ന,  ഹദേവശ്രീക മഞാരഗ്രദേരശനെതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഉരന്ദുതഹിരഹിയന്ദുന്ന

ഭരണവവ്യവസ്ഥദയഞാടെന്ദുകലൂടെഹിയ ഒരന്ദു ഇസറ്റ്ളഞാമഹിക രഞാരറ്റ്സടെതഹിനന്റെ മഹസത്വനത

സപകശ്രീരതഹിചച നകഞാണറ്റ് ഒരന്ദു പസസച്ചും മന്ദുഖസപസച്ചുംഗ്രച്ചും ദപഞാലന്ദുനമഴന്ദുസഹി.  എന്നഞാല്

സസൗദേഹിഅദറബവ്യ,  ഇറഞാന് പഞാകഹിസ്ഥഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹിയ ഇസറ്റ്ളഞാമഹിക രഞാജവ്യങ്ങളചനടെ

സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുനടെ ചരഹിസസച്ചും എനെഹികറ്റ് നെന്നഞായഹി അറഹിയഞാച്ചും. ഒരന്ദു ഇസറ്റ്ളഞാമഹിക രഞാജവ്യതഹിനന്റെ

ഗ്രന്ദുണഗ്രണങ്ങനള വഞാഴറ്റ്തഞാന് കഴഹിയന്ദുദമഞാള് സനന്ന,  അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുനടെ

കഞാരവ്യതഹില് അസഹിനന്റെ അടെന്ദുനതങ്ങന്ദുച്ചും എതഞാത ഹഹനവസപസ്ഥഞാനെങ്ങനള

വഹിമരശഹികഞാനെന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ് കഴഹിയന്ദുന്നസറ്റ് കണറ്റ് എനെഹികറ്റ് അദേറ്റ്ഭന്ദുസമഞാണറ്റ്

ദസഞാന്നഹിയസറ്റ്.  മധവ്യകഞാല ഹസകസറ്റ്സവരഞാജവ്യങ്ങളചമഞാദയഞാ,  ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും മധവ്യകഞാല സപകദൃസച്ചും

പന്ദുലരതന്ദുന്ന ഇസറ്റ്ളഞാമഹികരഞാജവ്യങ്ങളചമഞാദയഞാ സഞാരസമവ്യച്ചും നചയഞാവന്ദുന്ന ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുരഞാജവ്യച്ചും,

ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുനെഹിയമവവ്യവസ്ഥ അനലങഹില് ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുമസഞാധഹിരറ്റ്ഠഹിസ ഭരണകലൂടെച്ചും

എനന്നഞാനകയന്ദുള ആശയങ്ങള് ദപഞാലന്ദുച്ചും നെഹിലവഹിലഹില.

അദസ പസസങ്ങള് സനന്ന മഞാരകറ്റ്സഹിനനെയന്ദുച്ചും കര്മ്മവ്യളൂണഹിസനതയന്ദുച്ചും

പന്ദുകഴറ്റ്തന്ദുന്നന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവ ഹചനെദയയന്ദുച്ചും ദസഞാവഹിയററളൂണഹിയദനെയന്ദുച്ചും

ദലഞാകതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും പന്ദുദരഞാഗ്രമനെഞാതകമഞായ രഞാജവ്യങ്ങളഞായഹി വഞാഴറ്റ്തഹി

അവയറ്റ്കന്ദുമന്ദുന്നഹില് കന്ദുമഹിടെന്ദുന്നസന്ദുച്ചും കഞാണഞാമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എണ്പസന്ദുകളചനടെ ഒടെന്ദുവഹില്

പലൂരവ യലൂദറഞാപ്പെഹില് കമവ്യളൂണഹിസതഹിനന്റെ സകരചയന്ദുണഞായദപ്പെഞാള് അവര

വഹിലപഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും,  കമവ്യളൂണഹിസറ്റ് ഭരണതഹിനന്റെ പന്ദുനെനഃസ്ഥഞാപനെതഹിനെഞായഹി

ഗ്രദൃഹഞാസന്ദുരസത്വദതഞാടെന്ദുകലൂടെഹി സപസവ്യഞാശഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

1991 ല് റരവ്യയഹില് നയല്സഹിനനെ പന്ദുറതഞാകഹി കമവ്യളൂണഹിസറ്റ്ഭരണച്ചും പന്ദുനെനഃസ്ഥഞാപഹികഞാന്

ദവണഹി ഒരടഹിമറഹി സശമച്ചും നെടെന്നന്ദു.  പഹി.  വഹി.  നെരസഹിച്ചുംഹ റഞാവന്ദുവഹിനന്റെ ദനെസദൃസത്വതഹിലന്ദുള

അന്നനത ദകഞാണ്സഗ്രസറ്റ് സരകഞാര അടഹിമറഹി ദനെസഞാകനള പന്ദുസഹിയ റരവ്യന് ഗ്രവണ്നമന്റെറ്റ്

ആയഹി വളനര ദവഗ്രതഹില് അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  എന്നഞാല് അന്നനത

അടഹിമറഹി പരഞാജയനപ്പെടച.  അദസഞാനടെ മന്ദുഖച്ചും നെരറ്റ്ടെനപ്പെട ഇന്ഡേവ്യന് ഗ്രവണ്നമന്റെന്റിനെറ്റ്

അസഹിനന്റെ സപസറ്റ്സഞാവനെകള് പഹിന്വലഹിദകണഹിയന്ദുച്ചും വന്നന്ദു.  ഇന്ഡേവ്യന് ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹിവരഗ്രച്ചും

സങ്ങളചനടെ കലൂററ്റ് ലണനെഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ദമഞാസറ്റ്ദകഞായഹിദലനകഞാ ബശ്രീജഹിങ്ങഹിദലനകഞാ മഞാറഹിയസറ്റ്
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ദപഞാനലയഞാണറ്റ് കഞാണനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ്.  ഒരഹികലന്ദുച്ചും നഡേല്ഹഹിയഹിദലനകഞാ ഇന്ഡേവ്യയഹിനല

മനറവഹിനടെനയങഹിദലകന്ദുദമഞാ,  അഥവഞാ ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ പഞാരമരവ്യങ്ങളഹിദലനകഞാ അല

അവര സങ്ങളചനടെ കലൂററ്റ് മഞാറഹിയഹിടചളസറ്റ്!

ദവദേങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഭഞാരസതഹിനന്റെ ചരഹിസസദതയന്ദുനമഞാനക വഹിദദേശഹികള് എസസമഞാസസച്ചും

വളനചഞാടെഹിചഹിടചനണന്ന കഞാരവ്യച്ചും ഞഞാന് ദനെരദത സനന്ന മനെസഹിലഞാകഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അവരന്ദുനടെ മസസപചരണ-സഞാസമഞാജവ്യസത്വ ചഞായറ്റ് വന്ദുകളചച്ചും,  ആദവ്യഞാതഹിക

സസമദേഞായങ്ങനളകന്ദുറഹിചചച്ചും സപസശ്രീകങ്ങനളകന്ദുറഹിചചച്ചും ഒനകയന്ദുള അജ്ഞസയന്ദുച്ചും

കലൂടെഹിദചരന്നറ്റ് അവരന്ദുനടെ കദൃസഹികനള പഠനെസഗ്രനങ്ങനളന്നസഹിനെന്ദു പകരച്ചും നവറന്ദുച്ചും

സപഹസനെങ്ങളഞാകഹി സശ്രീരതന്ദു. സശശ്രീദകഞാവഹിലഹില് ഇരഹികന്ദുന്ന ഹചസനെവ്യനത കന്ദുറഹിചറ്റ് വലഹിയ

സഗ്രഞാഹവ്യമഹിലഞാനസ,  ദക്ഷേസസകവഞാടെതഹിനെന്ദു മന്ദുന്നഹിലഹിരന്ദുന്നറ്റ് ദഗ്രഞാലഹി കളഹികന്ദുന്ന നകഞാചച

കന്ദുടഹികദളഞാടെഞാണറ്റ് സശശ്രീഅരവഹിനന് ഒരഹികല് അവനര ഉപമഹിചസറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുകളചനടെ സഞാമലൂഹവ്യ

രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ മന്ദുദന്നറങ്ങനള അവമസഹികഞാന് ഈ പന്ദുതന്കലൂറചകഞാര സയഞാറഞാകന്ദുന്നസറ്റ്

സശ്രീരതന്ദുച്ചും അസപസശ്രീക്ഷേഹിസമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

അസന്ദുനകഞാണറ്റ്,  ഹഹിനന്ദു സഞാമലൂഹവ്യസപസ്ഥഞാനെങ്ങളചനടെ ദനെനരയന്ദുള ഇന്ഡേവ്യയഹിനല

ഇച്ചുംഗശ്രീരറ്റ്മഞാധവ്യമങ്ങളചനടെ സമശ്രീപനെച്ചും കണദപ്പെഞാള് ,  ആരവ്യന് അധഹിനെഹിദവശ

സഹിദഞാന്തദതഞാടെന്ദുള ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയഞാന് കലൂടഞാകഞാത അവരന്ദുനടെ വഹിദധയസത്വച്ചും ദപഞാനല

അസപ്പെടെഹി സത്വശ്രീകരഹികഞാന് എനെഹികറ്റ് ബന്ദുദഹിമന്ദുടചണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  

ഹഹനവ സപസ്ഥഞാനെങ്ങളചമഞായന്ദുള ചഹില വവ്യകഹിബന്ധങ്ങളചച്ചും,  ദവദേങ്ങനളകന്ദുറഹിചചള

അറഹിവഹിനന്റെ പശഞാതലവന്ദുമഹിലഞായഹിരന്ദുനന്നങഹില് ഒരന്ദുപദക്ഷേ അവരനകസഹിനരയന്ദുള ഈ

കന്ദുസപചരണനത ഞഞാനെന്ദുച്ചും ഗ്രസൗരവമഞായഹി എടെന്ദുകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഭഞാരസതഹിനന്റെ

ഹപസദൃകനതകന്ദുറഹിചറ്റ് ബഹന്ദുമഞാനെച്ചും പന്ദുലരതന്ദുന്നവരഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും പലരന്ദുച്ചും ഈ

നകണഹിയഹില് വശ്രീണന്ദുദപഞായഹിടചണറ്റ്.

സകദമണ എനെഹികറ്റ് ഭഞാരസശ്രീയ മനെസഹിനന്റെ മനറഞാരന്ദു വശച്ചും കഞാണഞാന് കഴഹിഞ്ഞന്ദു.  സത്വന്തച്ചും

പഞാരമരവ്യങ്ങദളഞാടെറ്റ് ശസസന്ദുസപന്ദുലരതന്ദുന്ന,  പഞാശഞാസവ്യ ഭസൗസഹികസയഞാല് സത്വഞാധശ്രീനെഹികനപ്പെട,

ആദവ്യഞാതഹികസകറ്റ് പന്ദുറച്ചും സഹിരഹിഞ്ഞന്ദു നെഹില്കന്ദുന്ന ഒരന്ദു വശച്ചും. ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

ധവ്യഞാനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ഒനക നെഞാടെഞായഹി  ഭഞാരസനത വഞാഴറ്റ്തന്ദുന്ന പഞാശഞാസവ്യരഹില് പലരകന്ദുച്ചും,

അവനര ആകരരഹികന്ദുന്ന അദസ ഘടെകങ്ങള്നകസഹിരഞായഹി ഇവഹിനടെ

സപവരതഹിചചനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന പഞാശഞാസവ്യവല്കരഹികനപ്പെട ഈ വശനതപ്പെറഹി
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അറഹിയഹില. ഭഞാരസതഹിനന്റെ ആദവ്യഞാതഹികസയഹിദലകറ്റ് ആകരരഹികനപ്പെടെന്ദുന്ന പഞാശഞാസവ്യനര

നവറന്ദുച്ചും സത്വപറ്റ്നെഞാടെനെകഞാരന്ദുച്ചും, പഞാശഞാസവ്യ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനല പഹിന്തഹിരഹിപ്പെന് സപവണസകളചനടെ

സപസഹിനെഹിധഹികളചമഞായഹിടഞാണറ്റ് ഇവഹിനടെയന്ദുള ഇടെസറ്റ് ചഹിന്തഞാഗ്രസഹികഞാര വശ്രീക്ഷേഹികന്ദുന്നസറ്റ്!

ദഡേഞാ.വരറ്റ്ഠയന്ദുനടെ സഹഞായദതഞാനടെ എനെഹികറ്റ് ചഹില ഇടെസറ്റ് പസസസപവരതകനര ദനെരഹില്

കഞാണഞാനെന്ദുച്ചും അവരന്ദുനടെ ചഹിന്തഞാഗ്രസഹി മനെസഹിലഞാകഞാനെന്ദുച്ചും അവസരച്ചും ലഭഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു. അവരന്ദുനടെ

വശ്രീക്ഷേണങ്ങനളപ്പെറഹി അദദ്ദേഹനമനെഹികറ്റ് യഞാനസഞാരന്ദു മന്ദുന്നറഹിവന്ദുച്ചും സന്നഹിരന്ദുന്നഹില, മറഹിചറ്റ് സത്വയച്ചും

അസറ്റ് കനണതഹി മനെസഹിലഞാകഞാന് അദദ്ദേഹനമനന്ന അനെന്ദുവദേഹികന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ആര

എസറ്റ് എസഹിനനെ ദകസനശ്രീകരഹിചചള ഈ ഹഹിനന്ദുവഹിരന്ദുദ സപചരണങ്ങളചനടെ പഹിന്നഹിലന്ദുള ഇടെസറ്റ്

സത്വഞാധശ്രീനെച്ചും ഞഞാന് കനണതഹി.   

ശന്ദുദഞാതഞാകനളന്ന വണച്ചും ഇന്ഡേവ്യന് ഇടെസന്ദുചഹിന്തഞാഗ്രസഹികഞാര കര്മ്മവ്യളൂണഹിസതഹില്

വലഹിയ സപസശ്രീക്ഷേയരപ്പെഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഭകന്മഞാരന്ദുനടെ ഭകഹിദപഞാനല,  ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയഞാത

വഹിദധയസത്വച്ചും അവര പന്ദുലരതഹി.  മഞാരകറ്റ്സറ്റ്,  നലനെഹിന് ,  സഞാലഹിന് ,  മഞാദവഞാ സന്ദുടെങ്ങഹിയവര

പന്ദുസഹിയ ഹദേവങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും അവരന്ദുനടെ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് പന്ദുണവ്യസഗ്രനങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും

നെഹിലയഹിദലകറ്റ് ഉയരന്നഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരന്ദു യഥഞാരര കര്മ്മവ്യളൂണഹിസസഹിപ്ലേവച്ചും

ഇന്ഡേവ്യയഹിലന്ദുണഞായഹിനയങഹില് റരവ്യയഹിനല ദപഞാനല ആദേവ്യച്ചും സന്ദുടെചച നെശ്രീകനപ്പെടെന്ദുകദയഞാ,

ഹചനെയഹിനല സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക വഹിപ്ലേവകഞാലദതദപ്പെഞാനല ആദേവ്യച്ചും ദലബര

കവ്യഞാമന്ദുകളഹിദലകറ്റ് ആടഹിദയഞാടെഹികനപ്പെടെന്ദുകദയഞാ നചയനപ്പെടെന്ദുന്നസന്ദുച്ചും ഈ ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹികള്

സനന്നയഞാകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്ന കഞാരവ്യച്ചും അവരഹില് പലരന്ദുച്ചും ഓരതഹിരന്ദുന്നഹില.

മന്ദുച്ചുംഹബയഹിനല ഒരന്ദു സപശസറ്റ്സ മഞാരകറ്റ്സഹിസറ്റ്കവഹിനയ സനരശഹിച കഞാരവ്യച്ചും ഞഞാന്

ഓരകന്ദുന്നന്ദു.  ഇസസയന്ദുച്ചും വലഹിയ ആദവ്യഞാതഹിക പഞാരമരവ്യവന്ദുച്ചും,  ഹവദേഹികഋരഹികള് മന്ദുസല്

സനന്ന മഹതഞായ സപഞാപഞ്ചഹിക വശ്രീക്ഷേണച്ചും പന്ദുലരതഹിയഹിരന്ദുന്ന ചഹിന്തകരന്ദുച്ചും

സത്വന്തമഞായന്ദുളദപ്പെഞാള് ഭഞാരസശ്രീയര എന്തഹിനെഞാണറ്റ് മഞാരകറ്റ്സഹിനനെ ദപഞാനലയന്ദുള ഒരന്ദു ശരഞാശരഹി

ഭസൗസഹികവഞാദേഹിയന്ദുനടെ വശ്രീക്ഷേണങ്ങളഹില് ആണന്ദുകഹിടെകന്ദുന്നസറ്റ് എന്നന്ദു ഞഞാന് അദദ്ദേഹദതഞാടെറ്റ്

ദചഞാദേഹിചച.  ഹഹിനന്ദുസസത്വദേരശനെച്ചും യന്ദുകഹിചഹിന്തനയ നെശഹിപ്പെഹിചറ്റ് ജനെങ്ങനള

അന്ധവഹിശത്വഞാസതഹിദലകന്ദുച്ചും ജഞാസഹിവവ്യവസ്ഥ ദപഞാനലയന്ദുള

അപരഹിരറ്റ്കദൃസഞാവസ്ഥയഹിദലകന്ദുച്ചും സളഹിവഹിടച എന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

സപസഹികരണച്ചും.
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എന്നഞാല് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സപസറ്റ്സഞാവനെകള് സത്വന്തച്ചും വവ്യകഹിജശ്രീവഹിസതഹിനല

ഹവരന്ദുദവ്യങ്ങനള സന്ദുറന്നന്ദു കഞാണഹികന്ദുന്നവയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സനന്റെ പണഹിദസഞാചഹിസമഞായ

എലഞാ വഹിപ്ലേവചഹിന്തകള്കന്ദുച്ചും എഴന്ദുതന്ദുകള്കന്ദുച്ചും ബദേലഞായഹി അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഭഞാരവ്യ

അദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഒരന്ദു കദൃരറ്റ്ണഭകയന്ദുച്ചും, ഭഗ്രവദേറ്റ്ഗ്രശ്രീസയന്ദുനടെ ഒരന്ദു ആരഞാധഹികയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അദദ്ദേഹനത സച്ചുംബന്ധഹിചറ്റ് ഗ്രശ്രീസ എലഞാച്ചും സബഹ്മമഞാനണന്ന അസഹിനന്റെ നെഹിലപഞാടെഹിലലൂനടെ ഒരന്ദു

മഞായയഞാണറ്റ് സദൃരറ്റ്ടെഹിചഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  എന്നഞാല് സനന്റെ ഈ എലഞാ ബന്ദുദഹിഹവഭവച്ചും

സപദയഞാഗ്രഹിചഹിടചച്ചും സത്വന്തച്ചും ഭഞാരവ്യയന്ദുനടെ ദപഞാലന്ദുച്ചും ചഹിന്തകനള മഞാറഞാന് അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ്

കഴഹിഞ്ഞഹില.  ആര എസറ്റ് എസഹിനനെ ദപഞാനലയന്ദുള ഹഹിനന്ദു സച്ചുംഘടെനെകനള അദദ്ദേഹച്ചും

ഇസറ്റ്ളഞാമഹിക ഇറഞാദനെഞാടെന്ദുച്ചും അയനതഞാള ഖന്ദുഹമനെഹിദയഞാടെന്ദുമഞാണറ്റ് ഉപമഹിചസറ്റ്.  എന്നഞാല്

അയനതഞാള ഖന്ദുഹമനെഹികറ്റ് സഞാലഹിദനെഞാടെഞാണറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് സഞാമവ്യച്ചും എന്ന യഞാഥഞാരരവ്യച്ചും

അദദ്ദേഹച്ചും കണസഞായഹി നെടെഹിചഹില.

അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുകളചച്ചും സശ്രീസവവഞാദേഹികളചമഞായ ആ ഘടെകങ്ങനള ദസടെഹി ഞഞാന്

എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദു സച്ചുംഘടെനെകളഹിദലകറ്റ് ദനെഞാകഹിനകഞാണഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇന്നന്ദുവദരയന്ദുച്ചും

ഞഞാന് അതരകഞാനര കനണതഹിയഹിടഹില.  ഞഞാന് കണസഹില് ഏറഹിയസറ്റ് ഒരന്ദുപദക്ഷേ

ഇസഞാമഹിനനെസഹിനര ഒരല്പ്പെച്ചും കടെന്ന, മലൂരചയന്ദുള വഹിമരശനെച്ചും നെടെതന്ദുന്നവനര മഞാസസമഞാണറ്റ്.

ഒരന്ദുപദക്ഷേ കടെന്ദുതഭഞാരയഹില് ആനണന്നറ്റ് പറയഞാനമന്നഹിരന്ദുന്നഞാലന്ദുച്ചും അനസഞാനക

സശ്രീരതന്ദുച്ചും സളഹികളദയണസഞാനണന്നറ്റ് പറയഞാനെന്ദുച്ചും വയ.  പസസമഞാധവ്യമങ്ങള്

അസഹിശദയഞാകഹിപരമഞായന്ദുച്ചും പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും കദൃസസഹിമമഞായന്ദുമഞാണറ്റ് സശ്രീസവവഞാദേ ആദരഞാപണച്ചും

ഹഹിനന്ദുസച്ചുംഘടെനെകളചനടെ ദനെനര നസഞാടെന്ദുതഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  വളനര സസൗമവ്യമഞായ ദസവനെ

മനെ:സ്ഥഹിസഹിദയഞാനടെ സപവരതഹികന്ദുന്നവരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവയഹില് പലസന്ദുച്ചും.

അസഹിനനെഞാരപവഞാദേനമന്നന്ദു പറയഞാവന്ദുന്നസറ്റ് ആര എസറ്റ് എസഞായഹിരന്ദുന്നഹില മറഹിചറ്റ്

കന്ദുറനചഞാനക ആസകഞാമഹിക സത്വഭഞാവച്ചും വചച പന്ദുലരതന്ദുന്ന ശഹിവദസനെയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

എന്നഞാല് അവര ദപഞാലന്ദുച്ചും നപഞാസന്ദുദവ അവരന്ദുനടെ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരനതയന്ദുച്ചും

പഞാരമരവ്യങ്ങനളയന്ദുച്ചും സപസഹിദരഞാധഹികന്ദുക മഞാസസമഞാണറ്റ് നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുവരഗ്രശ്രീയസനയ കന്ദുറഹിചറ്റ് മഞാസസദമ ഇന്ഡേവ്യയഹിനല മഞാദവ്യമങ്ങള്കറ്റ്

പറയഞാനെന്ദുളളൂനവങഹില് ,  അവര യഥഞാരരസപശറ്റ്നെതഹില് നെഹിന്നറ്റ് വളനര

അകനലയഞാനണന്നഞാണറ്റ് എനെഹികന്ദു ദസഞാന്നഹിയസറ്റ്.  സച്ചുംഘപരഹിവഞാറഹിനനെ അവരന്ദുനടെ

ദനെസഞാകദളഞാടെന്ദുച്ചും മന്ദുന്വഹിധഹികദളഞാടെന്ദുച്ചും സശ്രീസവനെഹിലപഞാടെന്ദുകദളഞാടെന്ദുച്ചും കലൂനടെ മന്ദുഴന്ദുവനനെടെന്ദുതഞാലന്ദുച്ചും,

മസനതകന്ദുറഹിചചള വശ്രീക്ഷേണങ്ങളഹില് നെഹിങ്ങളചനടെ സഞാധഞാരണ സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹിനയകഞാളചച്ചും
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മന്ദുസശ്രീമഹിദനെകഞാളചച്ചും സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസ ഉളവരഞാണവര .  ഒനരഞാറ സപവഞാചകനെന്ദുച്ചും,  ഒനരഞാറ

വഹിശന്ദുദ സഗ്രനവന്ദുച്ചും,  വഹിശത്വഞാസഹികള്കറ്റ് മഞാസസച്ചും ഹദേവരഞാജവ്യവന്ദുച്ചും മറചളവരകറ്റ് നെരകവന്ദുച്ചും

വഹിധഹികന്ദുന്ന സഹിദഞാന്തങ്ങദളകഞാള് അസറ്റ് എസസദയഞാ ദഭദേച്ചും.  ഒരന്ദു ശരഞാശരഹി മഹിരനെറഹി

ദപഞാലന്ദുച്ചും മറചമസങ്ങളചനടെ കഞാരവ്യച്ചുംവരന്ദുദമഞാള് ഏറവന്ദുച്ചും ഉറച ആര എസറ്റ് എസറ്റ്

സപവരതകനനെകഞാള് എസസദയഞാ ഇടെന്ദുങ്ങഹിയ മനെ:സ്ഥഹിസഹി പന്ദുലരതന്ദുന്നവനെഞാണറ്റ്.

വഹി എചറ്റ് പഹി,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും അദമരഹികയഹില് ,  മസപരമഞായ പരസറ്റ്പരധഞാരണനയ

ഊടഹിയന്ദുറപ്പെഹികഞാനെഞായഹി നെഹിരവധഹി ദഫഞാറങ്ങള് രലൂപശ്രീകരഹിചഹിടചണറ്റ്.  അവഹിനടെനയലഞാച്ചും

സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ഇസഞാമഹിക ജലൂസ പണഹിസനഞാനര വരന്ദുതഹി സപഭഞാരണങ്ങള് നെടെതഹികഞാറന്ദുണറ്റ്.

എലഞാ ആതശ്രീയസസമദേഞായങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും നപഞാസന്ദുവഞായ ഘടെകങ്ങനള

ഉയരതഹികഞാണഹികഞാനെഞാണറ്റ് അവരഹിസറ്റ് നചയചന്നസറ്റ്.  ഒരഹികലന്ദുച്ചും ഒരഹിടെതന്ദുച്ചും ഒരന്ദു

സകഹിസറ്റ്സവ്യന് അനലങഹില് ഒരന്ദു മന്ദുസശ്രീച്ചും സഗ്രലൂപ്പെറ്റ് ഇസറ്റ് നചയചകയഹില.  അസസയന്ദുച്ചും

വഹിശഞാലമനെസറ്റ്കരഞായ ആളചകനള ഇടെന്ദുങ്ങഹിയ മസമസൗലഹിക വഞാദേഹികള് എന്നന്ദു

ചഹിസസശ്രീകരഹികന്ദുന്നസറ്റ്,  ഹഹിനന്ദുവഹിരന്ദുദ മന്ദുന്വഹിധഹികള്കറ്റ് ഈ ദലഞാകതന്ദുള

സത്വഞാധശ്രീനെനതയഞാണറ്റ് കഞാണഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  മററ്റ് നെഹിരവധഹി മസങ്ങദളയന്ദുച്ചും മഞാരഗ്രങ്ങദളയന്ദുച്ചും

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്ന ഹഹിനന്ദു,  സത്വന്തച്ചും പഞാരമരവ്യനത രക്ഷേഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് സശമഹികന്ദുകദയഞാ,

സനന്ന മസച്ചും മഞാറഞാനെന്ദുള സശമനത ദചഞാദേവ്യച്ചുംനചയചകദയഞാ നചയചദമഞാള് അവന്

വരഗ്രശ്രീയവഞാദേഹിയഞായഹി മന്ദുസദേകന്ദുതനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു. എന്നഞാല് ഹഹിനന്ദുകനള നെഹിരന്തരച്ചും മസച്ചും മഞാറഞാന്

സശമഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അവരന്ദുനടെ വഹിശത്വഞാസങ്ങനള സപഞാകദൃസനമന്നന്ദുച്ചും ബഹന്ദുഹദേവഞാരഞാധനെനയന്നന്ദുച്ചും

മന്ദുസദേകന്ദുതന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്ന ഒരന്ദു സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹിനയദയഞാ മന്ദുസല്മഞാനനെദയഞാ നവറന്ദുച്ചും

മസവഹിശത്വഞാസഹിയഞായഹി മഞാസസച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു. ഒരന്ദു സമയതറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില്

വചറ്റ് എനെഹികറ്റ് ദസഞാന്നഹിയസറ്റ് ഒരഞാള് സത്വയച്ചും ഹഹിനന്ദു എന്നന്ദു വഹിളഹിചഞാല് മഞാസസച്ചും മസഹി അയഞാള്

ഒരന്ദു മസമസൗലഹികവഞാദേഹിയഞായഹി മന്ദുസദേകന്ദുതനപ്പെടെഞാന് എന്നഞാണറ്റ്.

മസമസൗലഹികവഞാദേനത സഹിരഹിചറഹിയഞാന് ലളഹിസമഞായ ഒരന്ദു ലഹിററ്റ്മസറ്റ് നടെസറ്റ് ഞഞാന് പറയഞാച്ചും.

ഇനെഹിപ്പെറയന്ദുന്ന ദചഞാദേവ്യങ്ങള് ഒരന്ദുവദനെഞാടെറ്റ് നെഹിങ്ങള് ദചഞാദേഹിചച ദനെഞാകലൂ.

ഹദേവതഹിനലതഹിദചരഞാന് നെഹിരവധഹി മഞാരഗ്രങ്ങളചനണന്നറ്റ് നെഹിങ്ങള് വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നന്ദുദണഞാ?

ഒരന്ദു സപദസവ്യകമസദമഞാ,  ഒരന്ദു ആചഞാരവ്യദനെഞാ,  ഒരന്ദു സഗ്രനദമഞാ ഇകഞാരവ്യതഹിനല

അവസഞാനെവഞാകഞാനണന്നറ്റ് പറയഞാദമഞാ?  ഈ ദലഞാകതഹില് ആദവ്യഞാതഹിക

സപദബഞാധനെങ്ങളചനടെ സത്വസസന്തമഞായ ഹവവഹിദവ്യച്ചും നെഹിലനെഹില്ദകണസദല?  ഒരന്ദു മസച്ചും

മനറലഞാവദരയന്ദുച്ചും മസച്ചും മഞാറഞാന് സശമഹികഞാദമഞാ?  ഉതരച്ചും സരന്ദുന്നയഞാള് ഒനരഞാറമസച്ചും
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മഞാസസമഞാണറ്റ് സസവ്യച്ചും എന്നറ്റ് നെഹിരറ്റ്കരരഹികന്ദുകയഞാനണങഹില് അയഞാള്

മസമസൗലഹികവഞാദേഹിയഞാണറ്റ്.  മററ്റ് മഞാരഗ്രങ്ങദളയന്ദുച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന് സയഞാറഞാവന്ദുനന്നങഹില്

അയഞാള് ഒരന്ദു മസമസൗലഹികവഞാദേഹി അല.  ഈനയഞാരന്ദു പരശ്രീക്ഷേയന്ദുനടെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില്

ഹഹിനന്ദുകളഞാരന്ദുച്ചും,  ആര എസറ്റ് എസറ്റ്,  വഹി എചറ്റ് പഹി സപവരതകര ഉള്നപ്പെനടെയന്ദുളവര

മസമസൗലഹികവഞാദേഹികളചനടെ കലൂടതഹില് വരഹില.  അസന്ദുദപഞാനല ഈ പരശ്രീക്ഷേയന്ദുനടെ

അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില് സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചച്ചും മന്ദുസശ്രീങ്ങളചച്ചും അവരന്ദുനടെ

ദനെസഞാകന്മഞാരന്ദുള്നപ്പെനടെയന്ദുളവര  മറന്ദുദചരഹിയഹിലന്ദുച്ചും വരഹില.

ആര എസഡ് എസദിനഡ്  എതദിനരയെകുള്ള  കകുഫപചരഷ്ണങ്ങള

ഹഹിനന്ദു സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക വഹികസനെതഹില് ഊന്നഹിനകഞാണന്ദുള വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസ സഞാമലൂഹവ്യദസവനെ

സപവരതനെങ്ങളഹില് മന്ദുഴന്ദുകഹിയഹിരഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു സന്നദ ദസവനെ സച്ചുംഘടെനെയഞാണറ്റ് ആര

എസറ്റ് എസറ്റ്. അസഹിനന്റെ നെഹിദസവ്യനെയന്ദുള ശഞാഖഞാ മശ്രീറഹിങ്ങന്ദുകളഹില് അചടെക പരഹിശശ്രീലനെമന്ദുണറ്റ്.

ദദേശശ്രീയദബഞാധച്ചും ഉണരതലന്ദുച്ചും പസഞാകഞാ വനനെവന്ദുമന്ദുണറ്റ്.  എന്നഞാല് ഹസനെഹിക

ചഹിടകനളഞാന്നന്ദുമഹില.  സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികവന്ദുച്ചും മസപരവന്ദുമഞായ ഹവവഹിദവ്യങ്ങനള

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹിചചനകഞാണന്ദുള അസഹിനന്റെ ഭഞാരസദദേശശ്രീയസഞാ സങല്പ്പെച്ചും ഒടചമഹിക

അദമരഹികന് ദദേശശ്രീയ സങല്പ്പെങ്ങദളകഞാളചച്ചും വഹിശഞാലമഞാനണന്നസഞാണറ്റ് യഞാഥഞാരഥവ്യച്ചും.

ജഞാസശ്രീയമഞായ ദവരസഹിരഹിവന്ദുകള് സച്ചുംഘതഹിലഹില.  അച്ചുംഗ്രങ്ങള് അവരന്ദുനടെ സഞാമതഹിക

നെഹിലവഞാരതഹിനന്റെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില് വഹിലയഹിരന്ദുതനപ്പെടെഞാറന്ദുമഹില. സങ്ങളചനടെ ദനെസഞാകനള

സച്ചുംഘഞാച്ചുംഗ്രങ്ങള് ബഹന്ദുമഞാനെഹികന്ദുദമഞാഴന്ദുച്ചും, വവ്യകഹിസപഭഞാവങ്ങള്കറ്റ് സപഞാമന്ദുഖവ്യച്ചും നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്ന

കള്ടചകള്കറ്റ് സച്ചുംഘച്ചും വഴഹിനപ്പെടഹിടഹില. വവ്യകഹികളചനടെ സപയത്നങ്ങളചച്ചും ദനെടങ്ങളചച്ചും ഏസഞാണറ്റ്

സശ്രീരതന്ദുച്ചും അറഹിയനപ്പെടെഞാനസ കടെന്നന്ദുദപഞാകന്ദുന്നന്ദു.  സച്ചുംഘശകഹി എന്ന ദബഞാധതഹിലഞാണറ്റ്

അസറ്റ് സപവരതഹികന്ദുന്നസറ്റ്.

ഹസദഞാന്തഹിക സഗ്രലൂപ്പെചകള് മന്ദുസല് സറ്റ്കലൂളചകളചച്ചും ആശന്ദുപസസഹികളചച്ചും ദയഞാഗ്രദകസനങ്ങളചച്ചും

വനരയന്ദുള സച്ചുംഘബന്ധമന്ദുളദസഞാ സച്ചുംഘതഞാല് സ്ഥഞാപഹിസദമഞാ ആയ കന്ദുനറ

സ്ഥഞാപനെങ്ങളചമഞായഹി ഞഞാന് സമരകനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  എലഞാറഹിലന്ദുച്ചും സമരപ്പെഹിസരഞായ

നെഹിരവധഹി സപവരതകരന്ദുച്ചും,  വഹിശഞാല വശ്രീക്ഷേണദതഞാനടെയന്ദുള പല

പരഹിപഞാടെഹികളചമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എലഞായഹിടെതന്ദുച്ചും വഹിവഹിധ ചഹിന്തഞാഗ്രസഹികഞാരന്ദുനടെ

കലൂടഞായറ്റ്മകളഞാണറ്റ് കഞാണഞാന് കഴഹിഞ്ഞസറ്റ്.  പഞാരടഹി നെഹിലപഞാടെറ്റ് എന്ന ഒരന്ദു സങല്പ്പെച്ചും

ഒരഹിടെതന്ദുച്ചും കനണതഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹില. ഓദരഞാ സഗ്രലൂപ്പെചച്ചും ആര എസറ്റ് എസറ്റ് കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബതഹിനല

ഭഞാഗ്രമഞായഹിരഹികന്ദുദമഞാള് സനന്ന മഞാസദൃ സച്ചുംഘടെനെയഹില് നെഹിന്നന്ദുള ഇടെനപടെലന്ദുകള് ഇലഞാനസ
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സത്വന്തച്ചും ലക്ഷേവ്യങ്ങള്കറ്റ് ദവണഹി സപവരതഹികഞാനെന്ദുള സത്വഞാസസന്തവ്യച്ചും

അവയറ്റ്നകലഞാമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

വഹിചഞാരതഹിദലഞാ സപവദൃതഹിയഹിദലഞാ എന്തഹിനെറ്റ് ഒരഞാളഹിനന്റെ ദവരവഹിധഞാനെതഹിദലഞാ ദപഞാലന്ദുച്ചും

യഞാനസഞാരന്ദു സരതഹിലന്ദുമന്ദുള ദവരസഹിരഹിവന്ദുകള് ഉണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  ഒരന്ദു ദകസനശ്രീകദൃസ

അധഹികഞാരസപദയഞാഗ്രദമഞാ,  ഒരന്ദു ആരഞാധനെഞാദകസനദമഞാ ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും സരതഹിലന്ദുള

മരകടെമന്ദുരറ്റ്ടെഹിദയഞാ അവഹിനടെ എനെഹികറ്റ് കഞാണഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹില.  ദദേശനത ഉയരതഞാനെന്ദുച്ചും

ജനെങ്ങനള സഹഞായഹികഞാനെന്ദുച്ചും ഉദദ്ദേശഹിചഹിടചള എലഞാറഹിദനെയന്ദുച്ചും ആര എസറ്റ് എസറ്റ് സഗ്രലൂപ്പെചകള്

ഉള്നകഞാണഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദവദേകഞാലച്ചും മന്ദുസല് ആധന്ദുനെഹികകഞാലച്ചും വനരയന്ദുള ഇന്ഡേവ്യയഹിനല

മഹഞാതഞാകദളയന്ദുച്ചും ഋരഹിമഞാദരയന്ദുച്ചും അസറ്റ് ആദേരഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഹില് ബന്ദുദന്മഞാരന്ദുച്ചും,

ഹജനെന്മഞാരന്ദുച്ചും,  സഹികന്ദുകഞാരന്ദുച്ചും എന്തഹിനെറ്റ് വഹിശഞാല മനെസറ്റ്കരഞായ മന്ദുസശ്രീങ്ങളചച്ചും

ഉള്നപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സത്വഞാമഹിമഞാര മന്ദുസല് നെഹിരശ്രീശത്വരവഞാദേഹികള് വനരയന്ദുള വഹിവഹിധ മസവശ്രീക്ഷേണകഞാര

സച്ചുംഘഞാച്ചുംഗ്രങ്ങളഞായഹി ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഗ്രഞാന്ധഹിജഹിനയ ശകമഞായഹി എസഹിരകന്ദുന്നവര മന്ദുസല്

അദദ്ദേഹനത അദങ്ങയറച്ചും മഞാനെഹികന്ദുന്നവര വനരയന്ദുള സച്ചുംഘസപവരതകനര ഞഞാന്

കണന്ദുമന്ദുടചകയന്ദുണഞായഹി.  കവ്യഞാപഹിറലഹിസനത ശകമഞായഹി പഹിന്തന്ദുണകന്ദുന്നവര മന്ദുസല്

ഏനറകന്ദുനറ ദസഞാരവ്യലഹിസചകള് എന്നന്ദു വഹിളഹികനപ്പെടെഞാവന്ദുന്നവര വനര

അവരകഹിടെയഹിലന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സച്ചുംഘവശ്രീക്ഷേണച്ചും സത്വസസന്തചഹിന്തദയയന്ദുച്ചും

ആന്തരഹികവഹിമരശനെദതയന്ദുച്ചും അനെന്ദുവദേഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഇതരച്ചും അനെന്ദുഭവങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഒരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും എനെഹികറ്റ് വവ്യകമഞായഹി.  ഇന്ഡേവ്യന്

മഞാദവ്യമസപവരതകര അവരന്ദുദടെസഞായ ഒരന്ദു ഭഞാവനെഞാ ദലഞാകതഹിലഞാണറ്റ് ജശ്രീവഹികന്ദുന്നസറ്റ്.

ഇസറ്റ്ളഞാമഹിക സശ്രീസവവഞാദേ സച്ചുംഘടെനെയഞായ ഹമഞാസറ്റ് ദപഞാനലയന്ദുള ഹഹിനന്ദുസശ്രീസവവഞാദേ

സച്ചുംഘടെനെകള് ഇവഹിനടെയന്ദുണഞായഹിരന്ദുനന്നങഹില് ഈ മഞാദവ്യമങ്ങള്കറ്റ് അവരന്ദുനടെ

വഹിമരശനെങ്ങള് നെടെതഞാന് കഴഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  അവര ഭശ്രീരണഹിദകഞാ

അസകമങ്ങള്ദകഞാ ഒനക ഇസഹിനെകച്ചും ഇരകളഞാകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരന്ദു സഹിരഹിചടെഹി ഉണഞാവഹില

എന്ന ഉറപ്പെചളസന്ദു നകഞാണഞാണറ്റ് ഇന്ഡേവ്യന് പസസസപവരതകര ഹഹിനന്ദുസച്ചുംഘടെനെകനള

നെഹിരന്തരച്ചും കരഹിവഞാരഹി ദസയറ്റ്കന്ദുന്നസറ്റ്.  ആര എസറ്റ് എസറ്റ് ബന്ധമന്ദുള ഒരന്ദു സച്ചുംഘടെനെയന്ദുച്ചും

ഒനരഞാറ വഞാരതഞാമഞാദവ്യമദതയന്ദുച്ചും ഇന്നന്ദുവദരകന്ദുച്ചും ഉപദരഞാധഹിചഹിടഹില.   
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മഞാദവ്യമങ്ങളഹില്കലൂടെഹി സന്ദുടെരചയഞായഹി നെടെതഹിവന്ന ഒരന്ദു കന്ദുസപചരണച്ചും ആര എസറ്റ് എസറ്റ്

മഹഞാതഞാ ഗ്രഞാന്ധഹിനയ നകഞാന്നന്ദു എന്നസഞാണറ്റ്.  ഇസഹിനെറ്റ് കഞാരണച്ചും മഹഞാതഞാഗ്രഞാന്ധഹിയന്ദുനടെ

ഘഞാസകനെഞായ ദഗ്രഞാഡേറ്റ്നസ ഒരന്ദുകഞാലതറ്റ് ആര എസറ്റ് എസഹിനന്റെയന്ദുച്ചും അസന്ദുമഞായഹി

ബന്ധനപ്പെട ഹഹിനന്ദുമഹഞാസഭയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും അച്ചുംഗ്രമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നസഞാണറ്റ്.  എന്നഞാല്

ഇകഞാരവ്യതഹിനല എലഞാ ആദരഞാപണങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ആര എസറ്റ് എസഹിനനെ ദകഞാടെസഹി

സനന്ന മന്ദുകമഞാകഹിയഹിടചളസഞാനണന്നന്ദുച്ചും മഹഞാനെഞായ ഇന്ഡേവ്യന് ദനെസഞാവറ്റ് സശശ്രീ സരദേഞാര

പദടല് ദപഞാലന്ദുച്ചും ഇകഞാരവ്യച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹിചഹിടചളസഞാനണന്നന്ദുച്ചും ഉള വസറ്റ്സന്ദുസകള് അവര

മറചച വചച.  ദഗ്രഞാഡേറ്റ്നസ ഒരന്ദു ദകഞാണ്സഗ്രസറ്റ് അച്ചുംഗ്രവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്ന കഞാരവ്യവന്ദുച്ചും

ഒരഹികലന്ദുച്ചും പരഞാമരശഹികനപ്പെടഹില. ദഗ്രഞാഡേറ്റ്നസ ആര എസറ്റ് എസറ്റ് വഹിടസന്ദു സനന്ന അസഹിനന്റെ

സമശ്രീപനെച്ചും വളനര മദൃദേന്ദുവഞാണറ്റ് എന്ന കഞാരണച്ചും പറഞ്ഞഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്ന കഞാരവ്യവന്ദുച്ചും

ഒരഹികലന്ദുച്ചും ചരച നചയനപ്പെടഹില.  എങ്ങനനെയഞാണറ്റ് ഇതരച്ചും വഞ്ചനെഞാപരമഞായ

ദേന്ദുരറ്റ്സപചരണങ്ങള് അറഹിവഹിലഞാത വഞായനെകഞാരഹിദലകറ്റ് നചലന്ദുതന്ദുന്നനസന്നസറ്റ് ഞഞാന്

കണറഹിഞ്ഞന്ദു.  അവയഹില് പലസന്ദുച്ചും വവ്യകമഞായ ദേന്ദുരറ്റ്ടെലഞാകന്ദുകദളഞാനടെ സപചരഹിപ്പെഹിച

പചകളങ്ങളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇതരച്ചും വഹിരയങ്ങളഹില് രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയകഞാരന്ദുനടെ അഴഹിമസഹിയന്ദുച്ചും,

ദേന്ദുരറ്റ്സപചരണവന്ദുച്ചും,  മഞാദവ്യമങ്ങളചനടെ കന്ദുതഹിതഹിരഹിപ്പെചകളചച്ചും അദമരഹികയഹിദലസഹിദനെകഞാള്

വളനര കലൂടെന്ദുസലഞാണറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് .

അസന്ദുദപഞാനലയന്ദുള മനറഞാരന്ദു കന്ദുസപചരണമഞാണറ്റ് ആര എസറ്റ് എസറ്റ് സപവരതകര നെഞാസഹി

അനെന്ദുഭഞാവഹികളഞാണറ്റ് എന്നസറ്റ്. വഹിപ്ലേവകഞാരഹിയഞായഹിരന്ദുന്ന സഞാവരകറഹിനന്റെ ഒരന്ദു സദഹഞാദേരനെന്ദുച്ചും

ആര എസറ്റ് എസഹിനല ദഗ്രഞാള്വഞാള്കരഹിനന്റെ അനെന്ദുയഞായഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്ന ഒരഞാള് രണഞാച്ചും

ദലഞാകമഹഞായന്ദുദതഹിനെന്ദു മന്ദുമറ്റ് മന്ദുപ്പെസന്ദുകളചനടെ ഒടെന്ദുവഹില് ജരമനെഹിനയ പന്ദുകഴറ്റ്തഹിനകഞാണറ്റ്

ചഹില സപസറ്റ്സഞാവനെകള് നെടെതഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ആര എസറ്റ് എസറ്റ് വശ്രീക്ഷേണമഞാണറ്റ് എന്നമടഹില്

അസഹിനനെ ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സപചരഹിപ്പെഹിചച നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  അകഞാലതറ്റ് അതരച്ചും

വശ്രീക്ഷേണങ്ങള് സഞാധഞാരണമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നസന്ദുച്ചും ദസഞാവഹിയററളൂണഹിയന് ദപഞാലന്ദുച്ചും

ഹഹിററ്റ്ലറന്ദുമഞായഹി ഒരന്ദു അനെഞാസകമണ സന്ധഹി ഒപ്പെഹിടഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നസന്ദുച്ചും പഞാദടെ മറചചവയറ്റ്കനപ്പെടച.

ജരമനെഹിനകസഹിനര യന്ദുദതഹില് ഇന്ഡേവ്യ സബഹിടശ്രീരന്ദുകഞാദരഞാടെറ്റ് ദചരണനമന്നന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകള്

അസഹിനെന്ദുദവണഹി സബഹിടശ്രീരറ്റ്ഹസനെവ്യതഹില് ദചരണനമന്നന്ദുച്ചും വഞാദേഹിച ആളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

സഞാവരകര .  എന്നഞാല് മഹഞാതഞാഗ്രഞാന്ധഹി യന്ദുദപരഹിപഞാടെഹിനയ എസഹിരകന്ദുകയന്ദുച്ചും

കത്വഹിററ്റ്ഇന്ഡേവ്യ സപദക്ഷേഞാഭച്ചും ആരച്ചുംഭഹികന്ദുകയന്ദുമഞാണറ്റ് നചയറ്റ്സനസന്ന കഞാരവ്യച്ചും പഞാനടെ

വഹിസറ്റ്മരഹികനപ്പെടച.  നെഹിരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് ഒടചമഹികദപരകന്ദുച്ചും സപദസവ്യകഹിചചച്ചും പഞാശഞാസവ്യരകറ്റ്
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ഇന്ഡേവ്യനയപ്പെറഹി വളനരകന്ദുറചറ്റ് അറഹിവന്ദുമഞാസസദമ ഉളളൂ.  അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ഇതരച്ചും

വഹികഞാരപരമഞായ കഞാരവ്യങ്ങനള ഉപദയഞാഗ്രഹിചറ്റ് അവനര വഞ്ചഹികഞാന് സഞാദവ്യമഞാണറ്റ്.

അനസഞാനക ദപഞാനട. ആരകഞാണറ്റ് നെഞാസഹികദളഞാടെറ്റ് ദസപമച്ചും? സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മന്ദുസശ്രീച്ചും മഞാരകറ്റ്സഹിസറ്റ്

സച്ചുംഘങ്ങളഞാണറ്റ് സപചരണതഹിനെന്ദു ദവണഹി ഇതരച്ചും കഥകള് നമനെനഞ്ഞടെന്ദുകന്ദുന്നസറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുകള് മച്ചുംഗ്രള സലൂചകമഞായ സത്വസറ്റ്സഹിക ചഹിഹ്നനത പരമരഞാഗ്രസമഞായഹി

ഉപദയഞാഗ്രഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും സങ്ങനള ആരവ്യന്മഞാനരന്നറ്റ് വഹിളഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.  ബന്ദുദനഞാരന്ദുച്ചും

ഹജനെന്മഞാരന്ദുച്ചും ഇകഞാരവ്യച്ചും നചയചന്നന്ദുണറ്റ്.  ഈ രണന്ദു വഞാകന്ദുകദളയന്ദുച്ചും വളനചഞാടെഹിച

നെഞാസഹികനളപ്പെറഹിയന്ദുള യലൂദറഞാപവ്യരന്ദുനടെ അനെന്ദുഭവങ്ങനള അവ ഓരര്മ്മഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.

പഞാശഞാസവ്യരന്ദുനടെ മനെസചകളഹില് ആഴതഹില് മന്ദുറഹിദവല്പ്പെഹിച നെഞാസഹികളചനടെ ഉദേഞാഹരണച്ചും

നെഹിരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് ,  അവനരനകഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുരഞാരറ്റ്സടെശ്രീയദതയന്ദുച്ചും സച്ചുംശയദേദൃരറ്റ്ടെഹിദയഞാനടെ

ദനെഞാകഞാന് കഞാരണമഞാകഹിയഹിടചണറ്റ്.  എന്നഞാല് നെഞാസഹികള് സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ആധഹിപസവ്യമന്ദുള

സമലൂഹമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു! ഒനരഞാറ ഹഹിനന്ദുദപഞാലന്ദുച്ചും അവരകഹിടെയഹില് ഉണഞായഹിരന്ദുന്നഹില!

അവര ഹഹിനന്ദു സത്വസറ്റ്സഹിക കണഹിടറ്റ് അസഹിനനെ ഫഞാസഹിസവന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്നന്ദു.

സങ്ങള്കന്ദു  ഭശ്രീരണഹിയഞാവന്ദുനമന്നറ്റ് കഞാണന്ദുന്ന ഏസറ്റ് ഹഹിനന്ദുനെദവഞാരഞാനെ

സപസ്ഥഞാനെങ്ങദളയന്ദുച്ചും നെഞാസഹികനളപ്പെറഹിയന്ദുള ഈ ഉര്മ്മഞാകഹി കഞാണഹിചറ്റ് സഞാറടെഹികഞാനെഞാണറ്റ്

ഇന്ഡേവ്യന് ഇടെസന്ദുപക്ഷേകഞാര സശമഹിചസറ്റ്.  സങ്ങളചനടെ ചഹില ചഹിഹ്നങ്ങനള നെഞാസഹികള്

ദേന്ദുരന്ദുപദയഞാഗ്രനപ്പെടെന്ദുതഹി എന്ന കഞാരണച്ചും നകഞാണറ്റ് സമഞാധഞാനെസപഹിയരന്ദുച്ചും

സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുകളചമഞായ ഹഹിനന്ദുകള് സശ്രീസവവഞാദേഹികളഞായ നെഞാസഹികദളഞാടെറ്റ് ഉപമഹികനപ്പെടസറ്റ് ഒരന്ദു

വലഹിയ സപഹസനെമഞാണറ്റ്!  എന്നഞാല് ഹഹിററ്റ്ലദറഞാടെറ്റ് മഞാസസച്ചും സഞാരസമവ്യനപ്പെടെന്ദുതഞാന് കഴഹിയന്ദുന്ന

സഞാലഹിദനെയന്ദുച്ചും മഞാദവഞാദയയന്ദുച്ചും ഇന്ഡേവ്യന് മഞാരകറ്റ്സഹിസചകള് ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ആരഞാധഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയചന്നന്ദു.   വഹിചഹിസസനമന്നന്ദു പറയനട ഇന്ഡേവ്യയഹില് അവര ജനെഞാധഹിപസവ്യവഞാദേഹികളചച്ചും

മദസസരകഞാരന്ദുമഞായഹിടഞാണറ്റ്  എണനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ് !

ജഫ്രാതദിവൈരവൈസനയെ  കകുറദിച്ചെഡ്

ആധന്ദുനെഹിക ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെറ്റ് ദനെരഹിദടെണഹി വരന്ദുന്ന ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ സപശറ്റ്നെച്ചും

ജഞാസഹിവവ്യവസ്ഥയഞാണറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ജഞാസഹിവവ്യസവ്യഞാസതഹിനന്റെ ഒരന്ദു മസമഞായഹിടഞാണറ്റ്

ചഹിസസശ്രീകരഹികനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ്. ജഞാസഹിവവ്യവസ്ഥയഹില് ഒരഞാളഹിനന്റെ വവ്യകഹിപരമഞായ ദയഞാഗ്രവ്യസകളല,

മറഹിചറ്റ് ജനെഹിച കന്ദുലമഞാണറ്റ് സപധഞാനെമഞായഹി കണകഹിനലടെന്ദുകന്ദുന്നസറ്റ്.  ഈ ജഞാസഹിവഹിരന്ദുദ

വഹികഞാരനതയഞാണറ്റ് സപചരണതഹിലലൂനടെ ഹഹിനന്ദുവഹിരന്ദുദ വഹികഞാരമഞാകഹി മഞാറഹിനയടെന്ദുകന്ദുന്നസറ്റ്.
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ഇടെസന്ദു രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയകഞാദരഞാ,  മന്ദുസശ്രീങ്ങദളഞാ,  സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികദളഞാ ആയഹിദകഞാനട ഒരഞാള്

ഹഹിനന്ദുമസനതകന്ദുറഹിചറ്റ് പറഞ്ഞഞാല് ,  ദയഞാഗ്രദയഞാ,  ദവദേഞാന്തദമഞാ,  അസഹിനന്റെ പഹിന്നഹിലന്ദുള

സഞാരവലസൗകഹിക ദേരശനെദമഞാ ഒന്നന്ദുമല, ജഞാസഹിയഞാണറ്റ് അസഹില് ഊന്നല് നകഞാടെന്ദുകനപ്പെടെന്ദുന്ന

ഒദര ഒരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും. ജഞാസഹിയലഞാനസ ഹഹിനന്ദുമസതഹില് മനറഞാന്നന്ദുച്ചും ഇല എന്നമടഹില് .

പരമരഞാഗ്രസ ഹഹനവസമലൂഹതഹിനല നെഞാലറ്റ് വഹിഭഞാഗ്രങ്ങനളയഞാണറ്റ് ജഞാസഹി അനലങഹില്

വരണച്ചും എന്നസന്ദുനകഞാണറ്റ് വഹിവക്ഷേഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  പന്ദുദരഞാഹഹിസവരഗ്രമഞായ സബഞാഹ്മണര ,

ഭരണവരഗ്രമഞായ ക്ഷേസസഹിയര ,  കചവടെകഞാരഞായ ഹവശവ്യര ,  ദസവകരഞായ ശലൂസദേര .

യഥഞാരഥതഹില് ഇസറ്റ് പന്ദുദരഞാഹഹിസര ,  ക്ഷേസസഹിയര ,  നപഞാസന്ദുസമലൂഹച്ചും എന്ന മലൂന്നന്ദു

വഹിഭഞാഗ്രങ്ങളഞായന്ദുള വഹിഭജനെമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഹവശവ്യര എന്ന കചവടെകഞാരന്ദുനടെ വരണനെഞാമച്ചും

ഉടെനലടെന്ദുതസറ്റ് 'വഹിശറ്റ്' എന്ന ധഞാസന്ദുവഹില് നെഹിന്നഞാണറ്റ്. അസഹിനന്റെ അരരച്ചും നപഞാസന്ദുജനെങ്ങള്

എന്നഞാണറ്റ്.  ഹവശവ്യനര സനന്ന ശരഹികന്ദുള കചവടെകഞാര എന്നന്ദുച്ചും കദൃരഹികഞാര എന്നന്ദുച്ചും

വഹിഭജഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഈ നെഞാലറ്റ് വഹിഭഞാഗ്രങ്ങള്കറ്റ് പന്ദുറനമ അഞ്ചഞാമനത ഒരന്ദു വഹിഭഞാഗ്രനത

സര്മ്മഹിസശജഞാസഹിയഞായഹി കണകഞാകഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇദസദപഞാലന്ദുള സഞാമലൂഹവ്യ വവ്യവസ്ഥഹിസഹികള്

സപഞാചശ്രീനെകഞാലതന്ദുച്ചും,  മദവ്യകഞാലതന്ദുച്ചും പല സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും നെഹിലനെഹിന്നഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ് യലൂദറഞാപ്പെഹിനല പന്ദുദരഞാഹഹിസര ,  രഞാജവച്ചുംശങ്ങള് ,  കചവടെകഞാര ,

സഞാധഞാരണകഞാര അനലങഹില് കദൃരഹികഞാര എന്ന വഹിഭജനെച്ചും.  ഇന്നനത ആധന്ദുനെഹിക

ദലഞാകതഹില് ജഞാസഹി ഒരന്ദു പഹിന്തഹിരഹിപ്പെന് വവ്യവസ്ഥഹിസഹിയഞായഹി കഞാണനപ്പെടെന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും

സഞാമലൂഹവ്യവന്ദുച്ചും ഭസൗസഹികവന്ദുമഞായ അന്നനത സഞാഹചരവ്യങ്ങളഹില് അസറ്റ്

ആവശവ്യമഞായഹിരന്ദുന്നഹിരഹികഞാച്ചും.

ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഈ ജഞാസഹിവവ്യവസ്ഥ അയവഹിലഞാതസഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  അസഹില് ഉയരച

അനെന്ദുവദേഹികനപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സറ്റ്സസശ്രീകള്കറ്റ് ജഞാസഹിയഹില് ഉയരന്നവനര വഹിവഞാഹച്ചും കഴഹികഞാന്

കഴഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അതരച്ചും വഹിവഞാഹങ്ങളഹിനല കന്ദുടഹികള് അചനന്റെ ജഞാസഹിയഹില്

പരഹിഗ്രണഹികനപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുദപഞാനല ഒരന്ദു സബഞാഹ്മണന് ഒരന്ദു കചവടെകഞാരനെഞാകന്ദുന്നസന്ദു

ദപഞാനല അസബഞാഹ്മണരന്ദുനടെ നസഞാഴഹില് സത്വശ്രീകരഹിചഞാല് ജഞാസഹി മഞാറച്ചും സഞാദഴകന്ദുച്ചും

സച്ചുംഭവഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദവദേകഞാലഘടതഹില് കഴഹിവന്ദുള വവ്യകഹികള്കറ്റ് ജഞാസഹിദസശണഹിയഹില്

മന്ദുകളഹിദലകറ്റ് കയറഞാനെന്ദുച്ചും കഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എലഞാറഹിനെന്ദുമന്ദുപരഹി ഹഹിനന്ദുമസതഹില് ഒരന്ദു

സനെവ്യഞാസഹിയഞായഹി സശ്രീരഞാന് ഒരന്ദുവന് എലഞാതരച്ചും ജഞാസഹി ചഹിഹ്നങ്ങദളയന്ദുച്ചും

ഉദപക്ഷേഹിദകണസന്ദുണറ്റ്.
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ഹഹിനന്ദുസമലൂഹതഹിനല വരണ വവ്യവസ്ഥ യലൂദറഞാപവ്യന് വരഗ്ഗെ വവ്യവസ്ഥയഹില് നെഹിന്നറ്റ് വളനര

വവ്യസവ്യസ്ഥമഞാണറ്റ്.  സബഞാഹ്മണര അനലങഹില് പന്ദുദരഞാഹഹിസവരഗ്രച്ചും ലളഹിസജശ്രീവഹിസച്ചും നെയഹികഞാന്

ഉദദ്ദേശഹികനപ്പെടവരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവരകറ്റ് ധനെദമഞാ അധഹികഞാരദമഞാ സഞാമഞാദേഹിചച കലൂടഞാന്

കഴഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില. അസഹിനെറ്റ് അപവഞാദേമഞായഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നസറ്റ് രഞാജഞാവഹിനനെ ദസവഹിചഹിരന്ദുന്ന

സബഞാഹ്മണര മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവര പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയകഞാരവ്യങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും

നെഹിയമകഞാരവ്യങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും രഞാജഞാവഹിനന്റെ ഉപദദേശകരഞായഹി വരതഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവരകറ്റ്

പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ദക്ഷേസസങ്ങദളഞാ ഗ്രന്ദുരന്ദുകന്ദുലങ്ങദളഞാ ഒനക സ്ഥഞാപഹികന്ദുന്നസഹിനെഞായഹി

വലഹിയദസഞാസഹില് ഭലൂമഹിയന്ദുച്ചും മറചച്ചും കഹിടഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

നെഹിരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് അവരഹില് പലരന്ദുച്ചും സമന്ദുദേഞായ മരവ്യഞാദേകളഹില് നെഹിന്നറ്റ് സഞാദഴകറ്റ് പസഹിചറ്റ്

ഭലൂവന്ദുടെമകനള ദപഞാനല ജശ്രീവഹിചച.  കന്ദുറചച സബഞാഹ്മണര ക്ഷേസസഹിയരന്ദുനടെ സ്ഥഞാനെദമനറടെന്ദുതറ്റ്

രഞാജഞാകനഞാരന്ദുച്ചും ആയഹിടചണറ്റ്.  ഇസഞാകനട ക്ഷേസസഹിയര അവരന്ദുനടെ കരതവവ്യതഹില്

പരഞാജയനപ്പെടെന്ദുദമഞാള് അനെന്ദുവദേഹികനപ്പെടഹിരന്ദുന്ന അപവഞാദേമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

എന്നഞാല് സഗ്രഞാമതഹിനല ശരഞാശരഹി സബഞാഹ്മണന് അനലങഹില് ദക്ഷേസസപന്ദുദരഞാഹഹിസന്

നെഞാളഹിന്നന്ദു വനര ഒരന്ദു ദേരഹിസദേ പണഹിസന് ,  അനലങഹില് ആചഞാരവ്യന് ,  അനലങഹില് പലൂജഞാരഹി

എന്ന നെഹിലയഹില് വളനര നചറഹിനയഞാരന്ദു സപസഹിഫലച്ചും പറഹിനകഞാണറ്റ് സമലൂഹദസവനെച്ചും

നെടെതന്ദുന്ന ആളഞായഹി സന്ദുടെരന്ദുന്നന്ദു. ദേക്ഷേഹിദണന്തവ്യയഹിനല ദക്ഷേസസപന്ദുദരഞാഹഹിസര ഇന്നറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും

പഞാവനപ്പെടവരന്ദുനടെ കലൂടതഹില് നപടവരഞാണറ്റ്.

സബഞാഹ്മണര സഞാധന്ദുകളഞായ കശ്രീഴറ്റ്ജഞാസഹികഞാനര അടെഹിചമരതന്ദുന്ന സകലൂരന്മഞാരഞായ

ജനഹിമഞാരഞാനണന്നന്ദുള മഞാരകറ്റ്സഹിസറ്റ് കന്ദുസപചരണച്ചും അസസവ്യപലൂരണമഞായ ഒരന്ദു

അസഹിശദയഞാകഹിയഞാണറ്റ്. ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും ഭലൂവന്ദുടെമകളചച്ചും സബഞാഹ്മണരല. കഞാരണച്ചും

അസറ്റ് അവരന്ദുനടെ പഞാരമരവ്യ ജശ്രീവദനെഞാപഞാധഹിയഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  മദവ്യകഞാല യലൂദറഞാപ്പെഹിനല ഒരന്ദു

ശരഞാശരഹി കദൃരഹികഞാരന് ഒരന്ദു പന്ദുദരഞാഹഹിസനെഞാവഞാന് എസസകണറ്റ് ആസഗ്രഹഹിചഹിടചണഞാകന്ദുദമഞാ

അസസദപഞാലന്ദുച്ചും അകഞാലനത ഇന്ഡേവ്യയഹിനല മററ്റ് സമന്ദുദേഞായങ്ങള് സബഞാഹ്മണരഞാവഞാന്

ആസഗ്രഹഹിചഹിടഹില.  ശകന്മഞാരഞായഹിരന്ദുന്ന ക്ഷേസസഹിയരന്ദുച്ചും ധനെഹികരഞായഹിരന്ദുന്ന

ഹവശവ്യരന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സമലൂഹതഹിനല സപധഞാനെഹികള് .

എനന്റെ ഒരന്ദു പഞാശഞാസവ്യസന്ദുഹദൃതറ്റ് ആദേവ്യമഞായഹി ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകറ്റ് വന്നസറ്റ് ഞഞാന്

ഓരകന്ദുന്നന്ദു,  ധനെഹികരഞായ ഇന്ഡേവ്യകഞാരകന്ദുദവണഹി ദപഞാരടരമഞാര ലദഗ്രജന്ദുകള്

ചന്ദുമകന്ദുന്നസറ്റ് കണഹിടറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും എദന്നഞാടെന്ദു വഹിവരഹിചസറ്റ് "എങ്ങനനെയഞാണറ്റ് ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും
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സബഞാഹ്മണര പഞാവങ്ങനള സങ്ങളചനടെ ദസവകരഞായഹി ഉപദയഞാഗ്രഹികന്ദുന്നസറ്റ്"  എന്നഞാണറ്റ്.

അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു ഇടെസന്ദുപക്ഷേകഞാരനെഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  എങഹിലന്ദുച്ചും സബഞാഹ്മണവഹിരന്ദുദ

സപചരണതഞാല് സത്വധശ്രീനെഹികനപ്പെടഹിരന്ദുന്ന അദദ്ദേഹച്ചും ആ ധനെഹികര മന്ദുഴന്ദുവനെന്ദുച്ചും

സബഞാഹ്മണരഞാനണന്നന്ദുച്ചും, ഈ ധനെച്ചും അവരന്ദുനടെ ജഞാസഹിമഹഹിമ നകഞാണറ്റ് ലഭഹിചസഞാനണന്നന്ദുമഞാണറ്റ്

വഹിശത്വസഹിചസറ്റ്.  എന്നഞാല് അസല വഞാസറ്റ്സവച്ചും.  ഈ നസററ്റ് ഞഞാന് ചലൂണഹികഞാണഹിചദപ്പെഞാള്

അദദ്ദേഹച്ചും വളനര അദേറ്റ്ഭന്ദുസനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  

അസന്ദുദപഞാനല വളനരയധഹികച്ചും നസറഹിദരഹിപ്പെഹികനപ്പെട ഒന്നഞാണറ്റ് നസഞാടചകലൂടെഞായറ്റ്മ.

ഒരഹികലസറ്റ് അഹഹിച്ചുംസയഹില് അധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞായ സഞാമലൂഹവ്യപരഹിശന്ദുദഹിയന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെട

ഒന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  മഞാച്ചുംസദമഞാ അസന്ദുദപഞാലന്ദുള ശന്ദുദഹിയഹിലഞാത ആഹഞാരങ്ങദളഞാ പഞാചകച്ചും

നചയറ്റ്സ പഞാസസങ്ങളഹില് ആഹഞാരച്ചും കഴഹികഞാന് സബഞാഹ്മണരകറ്റ് കഴഹിയഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇസറ്റ്

അസബഞാഹ്മണദരഞാടെറ്റ് ദചരന്നന്ദുള സഹദഭഞാജനെതഹിനെന്ദുള നപഞാസന്ദുവഹിലകഞായഹി പരഹിണമഹിചച.

സപദസവ്യകഹിചചച്ചും അശന്ദുദമഞായ ജശ്രീവഹിസവദൃതഹികളഹില് ഏരനപ്പെടഹിരന്ദുന്ന കശഞാപ്പെചകഞാര

സന്ദുടെങ്ങഹിയവരന്ദുനടെ കഞാരവ്യതഹില് .  പഹിന്നശ്രീടെഹിസറ്റ് അതരച്ചും ആളചകദളഞാടെന്ദുള ഇടെനപടെലഹിനെന്ദുച്ചും

വഹിലകഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു.

പരഹിശന്ദുദഹികന്ദുദവണഹിയന്ദുള അസഹിരന്ദുവഹിട സത്വരയഞാണറ്റ് നസഞാടചകലൂടെഞായറ്റ്മയഹിദലകറ്റ്

എതഹിചസറ്റ്.  ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ് മദേവ്യശഞാലകളഹിലന്ദുച്ചും സസസങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഒനക

സപവദൃതഹികന്ദുന്നവദരഞാടെന്ദുള ഇടെനപടെല് ഒരന്ദു സനെവ്യഞാസഹിയന്ദുനടെ പരഹിശന്ദുദഹികറ്റ് വഹിഘഞാസമഞായഹി

കണകഞാകഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇടെപഴകലഹിനെന്ദുള ഈ വഹിലകന്ദുകള് നദേസൗരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല്

അസഹിരന്ദുവഹിട നെഹിലനയ ഹകവരഹിചറ്റ് ഹഹിനന്ദുസമലൂഹതഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു ശഞാപമഞായഹി

സശ്രീരന്ദുകയഞാണന്ദുണഞായസറ്റ്.  യലൂദറഞാപ്പെഹിനല കന്ദുലശ്രീനെരഞായ സമലൂഹച്ചും കദൃരഹികഞാദരഞാടെറ്റ്

ഇടെപഴകഞാതസന്ദുച്ചും ഏസഞാണറ്റ് ഇദസദപഞാനല സനന്നയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഇന്നനത ഭഞാരസതഹില് ഈ പറഞ്ഞ ദപഞാലന്ദുള വരണസസമദേഞായച്ചും നെഹിലവഹിലഹില.

ഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും സബഞാഹ്മണരന്ദുച്ചും ഇന്നറ്റ് അവരന്ദുനടെ പരമരഞാഗ്രസ നസഞാഴഹിലഞായ ദക്ഷേസസപലൂജയന്ദുച്ചും

മറചച്ചും നചയചന്നഹില.  അവരന്ദുനടെ കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബങ്ങളഹില് ആധന്ദുനെഹിക വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസതഹിനെഞാണറ്റ്

ഊന്നല് നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്നസറ്റ്.  മററ്റ് ജഞാസഹികള്കഹിടെയഹിലന്ദുച്ചും ഇസറ്റ് സസവ്യമഞാണറ്റ്.  ഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും

ക്ഷേസസഹിയരന്ദുച്ചും ദപഞാലശ്രീസഹിദലഞാ,  പടഞാളതഹിദലഞാ ഗ്രവണ്നമന്റെറ്റ്  സരവശ്രീസഹിദലഞാ ഒന്നന്ദുമല

എതന്ദുന്നസറ്റ്.  അദസസമയച്ചും പല ശലൂസദേവഹിഭഞാഗ്രങ്ങളചച്ചും സഞാമതഹികമഞായഹി വളനര

പന്ദുദരഞാഗ്രമഹിചഹിടചണറ്റ്.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ദേക്ഷേഹിദണന്തവ്യയഹില് .  എന്നഞാല് ദേരഹിസദേരന്ദുച്ചും

നസഞാടചകലൂടെഞാതവരന്ദുമഞായ ജനെവഹിഭഞാഗ്രങ്ങള് ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും പഴയ സ്ഥഹിസഹിയഹില് സനന്നയഞാണറ്റ്.
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സഞാമലൂഹവ്യമഞായ മന്ദുന്വഹിധഹികളചച്ചും ഉയരന്ന ജനെനെ നെഹിരകന്ദുച്ചും എലഞാച്ചും ദചരന്നറ്റ് അവനര

സളരതഹിയഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ദലഞാകതഹിനലങ്ങന്ദുനമന്ന ദപഞാനല ഇന്ഡേവ്യയഹിനല

വഹിദേവ്യഞാസമന്നരകഹിടെയഹിലന്ദുച്ചും കന്ദുടഹികള് കന്ദുറവഞായഹിരഹികന്ദുദമഞാള് വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസച്ചും

കന്ദുറഞ്ഞവരകഹിടെയഹില് അസറ്റ് കലൂടെന്ദുസലഞാണറ്റ്.  അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ജഞാസഹിസപശറ്റ്നെച്ചും

യഥഞാരരതഹില് വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസകന്ദുറവഹിദന്റെയന്ദുച്ചും ജനെനപ്പെരന്ദുപ്പെതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും കലൂടെഹി സപശറ്റ്നെമഞാണറ്റ്.

അസഹിനനെ ദനെരഹിടെഞാനെന്ദുള ഏറവന്ദുച്ചും നെലവഴഹി ഈ സപശറ്റ്നെങ്ങനള പരഹിഹരഹികലഞാണറ്റ്.

അലഞാനസ ജഞാസഹിസറ്റ്പരദ വളരതലല.

ആധന്ദുനെഹികഇന്ഡേവ്യ വരണങ്ങദളകഞാദളനറ കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബങ്ങനളനകഞാണന്ദുച്ചും

ജഞാസഹികനളനകഞാണന്ദുമഞാണറ്റ് വഹിഭജഹികനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  പല കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബങ്ങളചച്ചും,

സമന്ദുദേഞായങ്ങളചച്ചും,  സപഞാദദേശഹിക സഗ്രലൂപ്പെചകളചച്ചും സങ്ങളചനടെ സപദസവ്യക സഞാല്പ്പെരവ്യങ്ങനള ദദേശശ്രീയ

സഞാസറ്റ്പരവ്യങ്ങള്കന്ദുച്ചും മശ്രീനസ ദനെടെഹിനയടെന്ദുകഞാന് സശമഹികന്ദുന്നന്ദു. ഈ സപസഹിഭഞാസച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയസറ്റ്

നനെസഹന്ദുകന്ദുടെന്ദുച്ചുംബതഹില് നെഹിന്നഞാണറ്റ്.  രഞാജവ്യച്ചുംഭരഹികഞാനെന്ദുള അവകഞാശച്ചും പരമരഞാഗ്രസമഞായഹി

ഹകകലഞാകന്ദുകയന്ദുച്ചും അദസസമയച്ചും സങ്ങള്കന്ദുദവണഹി പണവന്ദുച്ചും അധഹികഞാരവന്ദുച്ചും

കന്ദുന്നന്ദുകലൂടചകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണറ്റ് ഒരന്ദു രഞാജകന്ദുടെന്ദുച്ചുംബച്ചും ദപഞാനല അവര വരതഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഇതരച്ചും കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബസഞാല്പരവ്യങ്ങളചച്ചും,  സപദസവ്യക സച്ചുംവരണതഹിനെഞായഹി പല

സമന്ദുദേഞായങ്ങളചനടെ ദപരഹില് നെടെതന്ദുന്ന വഹിലദപശലന്ദുകളചമഞാണറ്റ് ഇന്നറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില്

സപവരതഹികന്ദുന്ന സപഞാദദേശഹികപഞാരടഹികളചനടെ എണകലൂടെന്ദുസലഹിനെറ്റ് കഞാരണച്ചും.  ഈ വഹിഭജനെ

മദനെഞാഭഞാവമഞാണറ്റ്, അലഞാനസ ദവദേങ്ങളഹിനല വരണങ്ങളല യഥഞാരരസപശറ്റ്നെച്ചും. ഇസറ്റ് ദദേശശ്രീയ

ഏകസനയകന്ദുറഹിചചള എലഞാ ഭഞാവനെകദളയന്ദുച്ചും നെശഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.  സരകഞാരഹിനെന്ദുദമല്

അവഹിഹഹിസമഞായ സത്വഞാധശ്രീനെച്ചും നചലന്ദുതഹിനകഞാണറ്റ് സങ്ങളചനടെ വവ്യകഹിസഞാല്പ്പെരവ്യങ്ങള്കന്ദു

ദവണഹി മന്ദുസനലടെന്ദുപ്പെറ്റ് നെടെതഞാന് ജനെങ്ങനള ദസപരഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു. 

ഡറഫ്രായെല  ഏഷദിയെഫ്രാറദികഡ്  നസഫ്രാവസറദി

ഞഞാന് ദബഞാച്ചുംനബയഹിനല ദറഞായല് ഏരഹിയഞാറഹികറ്റ് നസഞാഹസറഹിയഹില് സച്ചുംസഞാരഹിച കഞാരവ്യച്ചും

സപദസവ്യകമഞായഹി ഓരകന്ദുന്നന്ദു.  ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദു വഞാരഹികയഞായ 'വഹിദവകറ്റ്'  നല

സന്ദുഹദൃതന്ദുകളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ് സച്ചുംഘടെഹിപ്പെഹിചസറ്റ്.  ഭഞാരസദതയന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ ഹവദേഹിക

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരനതയന്ദുച്ചും ആധന്ദുനെഹിക കഞാലഘടതഹില് അസറ്റ് പന്ദുനെരന്ദുജശ്രീവഹിപ്പെഹിദകണസഹിനന്റെ

ആവശവ്യകസദയയന്ദുച്ചും ഒനക കന്ദുറഹിചഞാണറ്റ് ഞഞാനെവഹിനടെ സച്ചുംസഞാരഹിചസറ്റ്.  സമലൂഹച്ചും

എസസമഞാസസമഞാണറ്റ് മഞാരകറ്റ്സഹിസചകള്കറ്റ്  കശ്രീഴറ്റ്നപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് എന്നറ്റ് ആ ചരചയഹില് നെഹിന്നറ്റ്

എനെഹികറ്റ് മനെസഹിലഞായഹി.  ദചഞാദദേവ്യഞാതരദവളയഹില് ദവദേഹിയഹിലന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന ഒരന്ദു സപമന്ദുഖ
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വനെഹിസ,  കരര്മ്മസഹിദഞാന്തനത ഉന്നയഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  സഞാഴറ്റ്ന്ന ജഞാസഹികഞാനര ചലൂരണച്ചും

നചയചന്നസഹിനെന്ദു ദവണഹി സബഞാഹ്മണര ആവഹിരറ്റ്കരഹിച ഒരന്ദു കപടെസഹിദഞാന്തമദല അസറ്റ് ?

അവര ദചഞാദേഹിചച.

അവരന്ദുനടെ ഈ സപസറ്റ്സഞാവനെ എനന്ന അദേറ്റ്ഭന്ദുസനപ്പെടെന്ദുതഹി.  വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസച്ചും ദനെടെഹിയ

ഭഞാരസതഹിനല ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു വവ്യകഹി ഇങ്ങനനെ ദചഞാദേഹികന്ദുനമന്നസറ്റ് എനെഹികറ്റ് വളനര

അസഹിശയകരമഞായഹി ദസഞാന്നഹി.  ഭഞാരസതഹിനല വഹിദേവ്യഞാസമന്നര എന്നന്ദു പറയനപ്പെടെന്ദുന്നവര

ഹഹനവ ആദവ്യഞാതഹികസയന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെട എന്തഹിനനെയന്ദുച്ചും സച്ചുംശയദേദൃരറ്റ്ടെഹിദയഞാനടെ

മഞാസസച്ചും ദനെഞാകന്ദുന്ന വഹിധതഹില് പഞാശഞാസവ്യവല്കരഹികനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും സത്വന്തച്ചും

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹില് നെഹിന്നറ്റ് അകന്നന്ദുദപഞാകന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിരഹികന്ദുകയഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന്

മനെസഹിലഞാകഹി.  

അറന്ദുപസന്ദുകളഹിനല അദമരഹികയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും വന്ന സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക പഞാപ്പെരതതഹിനന്റെ

ബഞാകഹിപസസമഞായഹിടഞാണറ്റ് മനറഞാരന്ദു സപമന്ദുഖ വവ്യകഹി എനന്ന കഞാണഞാന് സശമഹിചസറ്റ്. ദവദേങ്ങനള

സപകശ്രീരതഹിചച നകഞാണന്ദുള എനന്റെ സപസച്ചുംഗ്രതഹിനല സപസറ്റ്സഞാവനെകദളഞാ,  അസഹിനെറ്റ്

സദേസഹില് നെഹിന്നറ്റ് കഹിടഹിയ അനെന്ദുകലൂല സപസഹികരണങ്ങദളഞാ ഒനക അദദ്ദേഹനത

അസത്വസ്ഥനെഞാകന്ദുന്നസഞായഹി ഞഞാന് കണന്ദു.  പഞാശഞാസവ്യദലഞാകദതകറ്റ് കടെന്നന്ദുനചലചന്ന

ഭഞാരസശ്രീയ ഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാര നവറന്ദുച്ചും ധനെദമഞാഹച്ചും നകഞാണന്ദുമഞാസസമഞാണറ്റ് അസറ്റ് നചയചന്നനസന്നന്ദുച്ചും,

എനന്ന ദപഞാനലയന്ദുളവര ഒരന്ദു പദക്ഷേ നെല ഉദദ്ദേശദതഞാനടെ ആയഹിരഹികഞാനമങഹിലന്ദുച്ചും

വഹിവരദകടെറ്റ് നകഞാണഞാണറ്റ് ഇസഹിനെന്ദു പന്ദുറദക നെടെകന്ദുന്നനസന്നന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും പറഞ്ഞന്ദു.   

സശശ്രീഅരവഹിനനനെയന്ദുച്ചും,  സത്വഞാമഹി വഹിദവകഞാനെനനനെയന്ദുച്ചും ദപഞാലന്ദുള ഭഞാരസശ്രീയ മനെശ്രീരഹികളചനടെ

മന്ദുമഹില് മഞാരകറ്റ്സഹിനനെ ദപഞാലന്ദുള ചഹിന്തകര നവറന്ദുച്ചും കന്ദുഞ്ഞന്മഞാര  മഞാസസമഞാനണന്നന്ദുച്ചും,

ഇതരച്ചും എലഞാ പഞാശഞാസവ്യചഹിന്തകനരയന്ദുച്ചും ഒന്നഹിനചടെന്ദുതഞാലന്ദുച്ചും അവരന്ദുനടെ മനെസഹിനന്റെ ഒരന്ദു

ദകഞാണഹില് ഒസന്ദുകഞാന് മഞാസസദമ സഹികയന്ദുളളൂ എന്നന്ദുച്ചും ഞഞാന് പറഞ്ഞന്ദു. അസറ്റ് സസവ്യമഞാണറ്റ്

സഞാനെന്ദുച്ചും.  ഒരന്ദു ഭഞാരസശ്രീയനെറ്റ് ഈ സസവ്യതഹില് അഭഹിമഞാനെച്ചും ദസഞാന്നന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് പകരച്ചും

എന്തന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ് മഞാരകറ്റ്സഹിദനെഞാടെന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ അനെന്ദുയഞായഹികദളഞാടെന്ദുച്ചും അനെന്ദുഭഞാവച്ചും

ദസഞാന്നന്ദുന്നസറ്റ് എന്നന്ദുളസറ്റ് ഒരന്ദു സപദഹളഹികയഞാണറ്റ്.  എന്നഞാല് അസറ്റ് ഇവഹിനടെ സരവ

സഞാധഞാരണവന്ദുമഞാണറ്റ്.  ഇന്ഡേവ്യകഞാരകറ്റ് മഞാരകറ്റ്സഹിദനെഞാടെറ്റ് ഒരന്ദു സപദസവ്യക

പരഹിഗ്രണനെയന്ദുനണന്നറ്റ് പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ആദരഞാ എദന്നഞാടെറ്റ് പറഞ്ഞന്ദു.  നപഞാസന്ദുദവദേഹികളഹില്

മഞാരകറ്റ്സഹിനനെ വഹിമരശഹികന്ദുന്നസറ്റ് നെന്നഞായഹിരഹികഹില എന്നന്ദുച്ചും സലൂചഹിപ്പെഹിചച.  ഞഞാന് പഹിന്നശ്രീടെന്ദുച്ചും
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അതരച്ചും നെഹിരവധഹി സപസച്ചുംഗ്രങ്ങള് നെടെതഹി.  അദസ മഞാസഹിരഹിയന്ദുള സപസഹികരണങ്ങള്

കഞാണന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു. 

തദിരദിനക  ഇറകകുമതദി  നചഡയ്യേണ്ടെദി  വൈരകുന  അവൈസ

നപഞാസന്ദുദവ ഭഞാരസതഹിനല എനന്റെ സപസച്ചുംഗ്രപരഹിപഞാടെഹികള്കറ്റ് ഊരറ്റ്മളമഞായ

സത്വശ്രീകരണങ്ങളചച്ചും അനെന്ദുകലൂലമഞായ സപസഹികരണങ്ങളചച്ചും വളനര സസറ്റ്പരരഞായ സദേസവ്യനരയന്ദുച്ചും

ആണറ്റ് കഹിടഹിയസറ്റ്.  ഈ ഹഹിനന്ദുസദേസവ്യദരഞാടെറ്റ് സച്ചുംദവദേഹികഞാന് പറഹിയ വഞാകന്ദുകള്കന്ദുച്ചും

ആശയങ്ങള്കന്ദുച്ചും ദവണഹി സന്ദുടെകതഹില് എനെഹികറ്റ് പരദസണഹി വന്നഹിടചണറ്റ്.  എനന്റെ

ഇച്ചുംഗശ്രീരന്ദുച്ചും അദമരഹികന് ഉചഞാരണവന്ദുനമഞാനക അവരകറ്റ് മനെസഹിലഞാവന്ദുദമഞാ എന്നന്ദുള

ആശങകനളഞാനക എനെഹികന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ഭലൂരഹിപക്ഷേതഹിനെന്ദുച്ചും ഞഞാന്

പറയന്ദുന്നസറ്റ് മനെസഹിലഞാകന്ദുന്നന്ദുനണന്നറ്റ് ഞഞാന് കനണതഹി.  ദവഗ്രച്ചും സനന്ന എനെഹികറ്റ്

ഇന്ഡേവ്യന് സദേസചകളഹില് സപയഞാസച്ചും കലൂടെഞാനസ സച്ചുംസഞാരഹികഞാന് പറചനമന്നഞായഹി.

സനന്നയന്ദുമല ഹവദേഹിക വഹിരയങ്ങളഹില് പരഹിമഹിസമഞായ സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും മഞാസസമന്ദുള

അദമരഹികന് സദേസവ്യദരഞാടെറ്റ് സച്ചുംദവദേഹികന്ദുന്നസഹിനനെകഞാള് എളചപ്പെവന്ദുമഞായഹി എനെഹികസന്ദു

ദസഞാന്നഹി.

ദബഞാച്ചുംനബയഹിനല ഒരന്ദു സദേസഹില് വചറ്റ് ഒരഞാനളഞാരഹികല് വളനര സപധഞാനെനപ്പെട ഒരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും

സപസറ്റ്സഞാവഹിചച ദകള്കഞാനെഹിടെയഞായഹി.  അദദ്ദേഹച്ചും പറഞ്ഞന്ദു "വശ്രീണന്ദുച്ചും ഇറകന്ദുമസഹി നചയറ്റ്സ

കഞാരവ്യങ്ങനള മഞാസസദമ ഞങ്ങള് ഇന്ഡേവ്യകഞാര വഹിലമസഹികഞാറന്ദുളളൂ".

ഹഹിനന്ദുമസവഹിരയങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് വളനര പഠഹിച അസശ്രീവദയഞാഗ്രവ്യനെഞായ ഒരന്ദു പരമരഞാഗ്രസ

ഹഹിനന്ദു പറയന്ദുന്നസഹിദനെകഞാളചച്ചും ഒരന്ദു പഞാശഞാസവ്യന് പറയന്ദുന്ന അഭഹിസപഞായങ്ങനളയഞാണറ്റ്

കലൂടെന്ദുസല് ഗ്രസൗരവദതഞാനടെ കഞാണന്ദുന്നനസന്നസറ്റ് എനെഹികറ്റ് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും വളനര

അസഹിശയകരമഞായഹി ദസഞാന്നഞാറന്ദുണറ്റ്.  ഒരന്ദു പഞാശഞാസവ്യന് പറയന്ദുന്നസഹിനനെ നെഹിരറ്റ്പക്ഷേമഞായ

അഭഹിസപഞായനമന്ന നെഹിലയഹില് പരഹിഗ്രണഹികഞാന് സയഞാറഞാവന്ദുദമഞാള് ,

വസറ്റ്സന്ദുനെഹിരറ്റ്ഠനമന്നഹിരന്ദുന്നഞാലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു പരമരഞാഗ്രസ ഹഹിനന്ദുവഹിനന്റെ അഭഹിസപഞായങ്ങള്

അസസയന്ദുച്ചും മഞാനെഹികനപ്പെടെഞാറഹില.

വഞാസറ്റ്സവതഹില് മറഹിചഞാണറ്റ് സസവ്യച്ചും.  പഞാശഞാസവ്യന് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയവന്ദുച്ചും മസപരവന്ദുച്ചും

കചവടെപരവന്ദുമഞായ പല സഞാസറ്റ്പരവ്യങ്ങളചനടെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹിലഞായഹിരഹികന്ദുച്ചും

സമശ്രീപഹികന്ദുകനയന്നസറ്റ് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സഹിരഹിചറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്നഹില.  പല ഹഹിനന്ദുകളചച്ചും അവരന്ദുനടെ

സത്വന്തച്ചും പഞാരമരവ്യനതകന്ദുറഹിചചച്ചും,  പഞാശഞാസവ്യസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ പരഹിമഹിസഹികനളകന്ദുറഹിചചച്ചും
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വസറ്റ്സന്ദുനെഹിരറ്റ്ഠമഞായഹി മനെസഹിലഞാകഹിയഹിടചണറ്റ്.  ഇസറ്റ് സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ദേക്ഷേഹിണഭഞാരസതഹിനല

അഹദേത്വസദവദേഞാന്തഹികളഞായ സത്വഞാമഹിമഞാരന്ദുനടെ കഞാരവ്യതഹില് സസവ്യമഞാണറ്റ്.  അവരഹില് പലരഹില്

നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഇന്നനത ഈ ദലഞാകവവ്യവസ്ഥഹിസഹിനയകന്ദുറഹിചറ്റ് വളനര ആഴദമറഹിയ

വഹിശകലനെങ്ങള് ഞഞാന് ദകടഹിടചണറ്റ്.  എങഹിലന്ദുച്ചും ഇന്നറ്റ് പഞാശഞാസവ്യരന്ദുനടെ ഇടെയഹില് നെഹിന്നറ്റ്

ആനരങഹിലന്ദുച്ചും ദവദേവഹിജ്ഞഞാനെനത സപചരഹിപ്പെഹികഞാന് മന്ദുദന്നഞാടറ്റ് വരന്ദുന്നസറ്റ് ആധന്ദുനെഹിക

ഹഹിനന്ദുകളഹില് സപദസവ്യകമഞായ ഒരന്ദു സത്വധശ്രീനെച്ചും നചലന്ദുതന്ദുന്നന്ദു. കഞാരണച്ചും സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികമഞായ

ഏനസഞാരന്ദു പന്ദുസഹിയ പരഹിരറ്റ്കഞാരതഹിനെന്ദുച്ചും അവര പടെഹിഞ്ഞഞാദറകഞാണറ്റ് ദനെഞാകന്ദുന്നസറ്റ്.

പസൗരസറ്റ്സവ്യപഞാരമരവ്യങ്ങള് ദലഞാകതറ്റ് നെഹിലനെഹില്കണച്ചും എന്നഞാസഗ്രഹഹികന്ദുന്ന പഞാശഞാസവ്യര

ഇസറ്റ് നചയഞാന് കലൂടെന്ദുസലഞായഹി മന്ദുദന്നഞാടറ്റ് വദരണഹിയഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഇന്ഡേവ്യയഹില് ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന അനെവധഹി പഞാശഞാസവ്യര ഇദപ്പെഞാള് സനന്ന ഇതരച്ചും

സപവരതനെങ്ങളഹില് വവ്യഞാപദൃസരഞാണറ്റ്. സപദസവ്യകഹിചചച്ചും സശശ്രീഅരവഹിനനന്റെ സഫഞാന്സഹില് നെഹിന്നന്ദുള

ശഹിരവ്യന്മഞാര . സഫഞാദങഞായഹിസറ്റ് ഗ്രന്ദുയഹിറര , ഹമകല് ഡേഞാനെഹിദനെഞാ സന്ദുടെങ്ങഹിയവര ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും

ഉണരനന്നഴന്ദുദന്നല്ദകണസഹിനന്റെ ആവശവ്യകസനയ ചലൂണഹികഞാടഹി ചഹിദന്തഞാദ്ദേശ്രീപകമഞായ

പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചച്ചും ദലഖനെങ്ങളചച്ചും എഴന്ദുസഹിയഹിടചണറ്റ്.  എനന്റെ അഭഹിസപഞായങ്ങള് ഹഹിനന്ദു

ആഭഹിമന്ദുഖവ്യച്ചും പന്ദുലരതന്ദുന്നവയഞാനണന്നഞാണറ്റ് പഞാശഞാസവ്യരഞായ  ചഹില ദയഞാഗ്രവഹിദേവ്യഞാരഥഹികള്

കണഹിടചളസറ്റ്.  എന്നഞാല് ഇന്ഡേവ്യയഹില് ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന പഞാശഞാസവ്യരകറ്റ്,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും

മസപരമഞായ കഞാരവ്യങ്ങളഹില് സപവരതഹികന്ദുന്നവരകറ്റ് അങ്ങനനെ അഭഹിസപഞായമഹില.

ഇവഹിടെനത ഇടെസന്ദുപക്ഷേസപചരണനതയന്ദുച്ചും മഹിരണറഹി കടെന്നന്ദുകയറനതയന്ദുച്ചും

മഞാധവ്യമങ്ങളചനടെ വളനചഞാടെഹികലന്ദുകനളയന്ദുച്ചും ഒനക ദനെരഹിടറ്റ് കഞാണന്ദുന്നവരഞാണവര .  ഈ

ആധന്ദുനെഹികസഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക യന്ദുദതഹില് ഹഹിനന്ദുസമലൂഹതഹിനന്റെ ദനെരകറ്റ്

നെടെന്നന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുകളചച്ചും ഭസൗസഹികവഞാദേഹികളചമഞായ ശകഹികളചനടെ

നെഹിരന്തരമഞായ കടെന്നന്ദുകയറച്ചും അവര സത്വന്തച്ചും കണചകള് നകഞാണറ്റ് സനന്ന ഇവഹിനടെ

കഞാണന്ദുകയഞാണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദു അദവ്യഞാതഹികസയറ്റ്കറ്റ് ദവണഹി സമരപ്പെണബന്ദുദഹിദയഞാനടെ സപവരതഹികന്ദുന്ന

പഞാശഞാസവ്യ സത്വഞാമഹിമഞാരന്ദുനടെ ഉദേഞാഹരണങ്ങള് ഇതരന്ദുണതഹില് ഹഹിനന്ദുകളചനടെ

ആതവഹിശത്വഞാസച്ചും ഉണരതഞാന് വളനര സപദയഞാജനെകരമഞാണറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മനത

സപസഹിദരഞാധഹികന്ദുന്ന എനന്റെ സപവരതനെങ്ങളഹില് എനന്ന ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹിച ഇന്ഡേവ്യയഹിനല

അതരച്ചും ഒരന്ദു പഞാശഞാസവ്യ പണഹിസനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സത്വഞാമഹി സസവ്യഞാനെന. സറ്റ്നപയഹിന്കഞാരനെഞായ

അദദ്ദേഹച്ചും സത്വഞാമഹി മന്ദുകസഞാനെനയന്ദുനടെ ശഹിരവ്യസത്വതഹിലഞാണറ്റ് സത്വഞാമഹിയഞായസറ്റ്. പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും
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രമണഞാസശമതഹില് ജശ്രീവഹിചചനകഞാണറ്റ് വളനര വരരങ്ങള് സപസച നചയറ്റ്സന്ദു.  അദദ്ദേഹച്ചും

ഇന്ഡേവ്യയഹില് മന്ദുഴന്ദുവനെന്ദുച്ചും സഹിബതഹിനല ഹകലഞാസതഹിലന്ദുച്ചും സശ്രീരഥഞാടെനെച്ചും നെടെതന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയറ്റ്സന്ദു.  ഇദപ്പെഞാള് അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു മഹരരഹിനയ ദപഞാനല കഞാണനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.  ഇസറ്റ്

കഞാണഹികന്ദുന്നസറ്റ് നെഹിരന്തര പരഹിസശമതഹിലലൂനടെ പഞാശഞാസവ്യരകറ്റ് ദപഞാലന്ദുച്ചും ഉയരന്ന

ദയഞാഗ്രനെഹിലനയ ഹകവരഹികഞാനമന്നന്ദുളസഞാണറ്റ്. 

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മനത ഉയരതഹിപ്പെഹിടെഹികന്ദുന്ന എനന്റെ സപവരതനെനത ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ്

സത്വഞാമഹി സസവ്യഞാനെന സന്ദുടെരന്നന്ദു നകഞാണഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എദപ്പെഞാനഴലഞാച്ചും എനെഹികറ്റ് സത്വയച്ചും എനന്റെ

വശ്രീക്ഷേണങ്ങള് ഒറനപ്പെടദസഞാ സശ്രീക്ഷേറ്റ്ണദമഞാ ആനണന്നറ്റ് ദസഞാന്നന്ദുദമഞാ,  അദപ്പെഞാനഴലഞാച്ചും

ഞഞാന് അദദ്ദേഹനത ദപഞാനലയന്ദുള വവ്യകഹികളചനടെ പഹിന്തന്ദുണനയപ്പെറഹി ഓരതഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാനെന്ദുച്ചും പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സന്നവ്യഞാസഹി ആവന്ദുന്നസഹിനനെകന്ദുറഹിചറ്റ് ചഹിന്തഹിചഹിടചണറ്റ്.  എന്നഞാല്

സസറ്റ്കഞാലച്ചും അസന്ദുദവണ എന്നന്ദു സശ്രീരന്ദുമഞാനെഹികന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  കഞാരണച്ചും രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയവന്ദുച്ചും

ബസൗദഹികവന്ദുമഞായ ദമഖലകളഹിനല എനന്റെ അഭഹിസപഞായസപകടെനെതഹിനെറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് സത്വഞാസന്തവ്യച്ചും

എനെഹികഹിദപ്പെഞാള് ദവണച്ചും.  ഒരന്ദു സനെവ്യഞാസഹികറ്റ് അതരച്ചും കഞാരവ്യങ്ങള് സനന്റെ പരഹിധഹികറ്റ്

പന്ദുറതഞാണറ്റ്.

അഫത നല്ലവൈരല്ലഫ്രാത ചദില ഹൈദിന്ദകുകള

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മദതഞാടെന്ദുള എനന്റെ ആദേരവറ്റ് ഒരഹികലന്ദുച്ചും സശ്രീരതന്ദുച്ചും വഹിമരശനെരഹഹിസദമഞാ

ഹഹിനന്ദുസമലൂഹദതഞാടെറ്റ് മന്ദുഴന്ദുവനെന്ദുമഞായഹിടചളദസഞാ ആയഹിരന്ദുന്നഹില.  മറച പലകഞാരവ്യങ്ങളഹില്

നെലവരന്ദുച്ചും ഉള്കഞാഴറ്റ്ചയന്ദുളവരന്ദുമഞായ ചഹിലരഹിനലങഹിലന്ദുച്ചും ചഹിലദപ്പെഞാനഴലഞാച്ചും ഞഞാന്

സപസഹിദലഞാമവഞാസനെകളചച്ചും വവ്യകഹിസത്വ ദേന്ദുരഗ്രന്ദുണങ്ങളചച്ചും കണന്ദു.  പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകള്

സനന്നയഞാണറ്റ് അവരന്ദുനടെ ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ ശസസന്ദുകളഞായഹി കഞാണനപ്പെടസറ്റ്.  എളചപ്പെച്ചും

പണമന്ദുണഞാകഞാനെന്ദുള വഴഹികള് പഞാശഞാസവ്യര നകഞാടെന്ദുതന്ദു.  അദവ്യഞാതഹികസയന്ദുനടെ

ദമലങഹിയണഹിഞ്ഞറ്റ് അവരസഹിനനെ പരമഞാവധഹി ഉപദയഞാഗ്രനപ്പെടെന്ദുതന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

ആതവഹിമരശനെതഹിനെറ്റ് സയഞാറഞാകഞാനസ സത്വയച്ചും അദവ്യഞാതഹികനരന്നന്ദുച്ചും

സസത്വദേരശഹികനളന്നന്ദുച്ചും ഭഞാവനെനചയറ്റ്സ ചഹില ഹഹിനന്ദുകള് സങ്ങളചനടെ മഞാനെന്ദുരഹികമഞായ

അന്തസറ്റ് വഴഹികന്ദുദപക്ഷേഹിചച.  അവര സങ്ങളചനടെ എസഹിരഞാളഹികനളന്നറ്റ്

ദസഞാന്നഹിയവനരകന്ദുറഹിചറ്റ് സപസഹിദലഞാമപരമഞായ പരദേലൂരണങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും അപകശ്രീരതഹി

സപചരണങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും മന്ദുഴന്ദുകഹി, ചഹിലദപ്പെഞാള് സത്വന്തച്ചും നെഹിലകറ്റ് വളരഞാന് സശമഹിച ശഹിരവ്യന്മഞാദരഞാടെന്ദു

ദപഞാലന്ദുച്ചും ഇങ്ങനനെ നചയറ്റ്സന്ദു. സത്വയച്ചും ഒരന്ദു ഗ്രന്ദുരന്ദുവഞായഹി അവദരഞാധഹിചറ്റ് സത്വന്തച്ചുംസപവദൃതഹികനള

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി

digitized by www.sreyas.in



117

വഹിമരശനെതഹിനെറ്റ് അസശ്രീസമഞാകഞാനെന്ദുച്ചും, സത്വയച്ചും പന്ദുദരഞാഗ്രമഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് പകരച്ചും മറചളവരന്ദുനടെ

കന്ദുറവന്ദുകളഹിദലകറ്റ് സശദസഹിരഹിചചവഹിടെഞാനെന്ദുച്ചും ഒനക എളചപ്പെമഞാണറ്റ്.  എന്നഞാല് ശരഹിയഞായ

ഹഹിനന്ദുമഞാരഗ്രച്ചും ആതപരഹിദശഞാധനെയന്ദുനടെസഞാണറ്റ്.  അസഹില് മറചളവരന്ദുനടെ കന്ദുറങ്ങളഹിദലകറ്റ്

വഹിമരശനെദേദൃരറ്റ്ടെഹി പഞായഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുമന്ദുമറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ കന്ദുറവന്ദുകനള പരഹിഹരഹികണച്ചും.

അസന്ദുദപഞാനല മറചളവരന്ദുനടെ വവ്യകഹിസത്വതഹിലല അപഞാകസകള് .  ദേഹിവവ്യവന്ദുച്ചും

പരഹിശന്ദുദവന്ദുമഞായഹി എലഞാജശ്രീവജഞാലങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദുദപഞാനല സപകഞാശഹികന്ദുന്ന ആതഞാവഹിനന്റെ

ഹചസനെവ്യനത മറചചകളയന്ദുന്ന വഹിശത്വഞാസ സപമഞാണങ്ങളഹിനല നസറഞാണറ്റ് നെഞാച്ചും

ചലൂണഹികഞാണഹിദകണസറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മദതഞാടെന്ദുള എനന്റെ ആദേരവറ്റ് ഒരഹികലന്ദുച്ചും അന്ധദമഞാ,  ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും

വവ്യകവ്യഞാരഞാധനെയന്ദുനടെ ഫലദമഞാ ആയഹിരന്ദുന്നഹില.  ഒരന്ദു സന്ദുറന്നമഞാരഗ്രച്ചും എന്ന നെഹിലയറ്റ്കറ്റ്

ഹഹിനന്ദുമസതഹില് കന്ദുനറ സപസവ്യഞാശഞാ നെഹിരഭരമഞായ ഭഞാവനെകള്കന്ദുള്നപ്പെനടെ എലഞാറഹിനെന്ദുച്ചും

സ്ഥഞാനെമന്ദുണറ്റ്.  അസഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയകഞാരവ്യച്ചും സത്വസത്വമഞാണറ്റ്,  അസഞായസറ്റ് ശരഹിയഞായ

വവ്യകഹി.  അസഹിനനെ ഒരഹികലന്ദുച്ചും ബഞാഹവ്യമഞായ ഒരന്ദു അധഹികഞാരദകസനതഹിനെന്ദുച്ചും,

ആശയതഹിനെന്ദുച്ചും, വഹികഞാരതഹിനെന്ദുച്ചും, ഭഞാവനെയറ്റ്കന്ദുച്ചും ഒന്നന്ദുച്ചും വഹിദധയനപ്പെടെന്ദുതഞാന് പഞാടെഹില.      

വൈഫ്രാമഡദവൈ  ശഫ്രാസഡ്ഫതദിയെഫ്രാവൈകുനകു

ഞഞാന് സഞാസമദേഞായഹികമഞായഹി സനന്ന ഹഹിനന്ദുവഞാകന്ദുന്നസഹിനനെ കന്ദുറഹിചചള ആശയച്ചും 1991 ല്

ദഡേഞാ വരറ്റ്ഠ എനന്റെ മന്ദുന്നഹില് വചഹിരന്ദുന്നന്ദു. എന്തന്ദുനകഞാണറ്റ് ആയഹികലൂടെഞാ ? ഞഞാന് ചഹിന്തഹിചച.

കഴഹിഞ്ഞ ഇരന്ദുപസറ്റ് വരരങ്ങളഞായഹി ഞഞാന് ഈ സസമദേഞായച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുകയന്ദുച്ചും

അസഹിനെന്ദുദവണഹി സപവരതഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു വരന്ദുന്നന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. അനസനന്റെ സപധഞാനെ

ആദവ്യഞാതഹികപഞാസയന്ദുച്ചും ജശ്രീവഹിസരശ്രീസഹിയന്ദുമഞായഹി കഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതഹിനന്റെ

സമദൃദഹി കണറ്റ് വവ്യഞാദമഞാഹഹിസരഞായഹി സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളഞായഹി മഞാറഹിയ നെഹിരവധഹി

ഹഹിനന്ദുകനളകന്ദുറഹിചറ്റ് ഞഞാന് ചഹിന്തഹിചച.  ഒരന്ദു സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹി ഹഹിനന്ദുവഞാകന്ദുന്നസറ്റ് അദനെകച്ചും

ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ് നെലസഞായഹിരഹികന്ദുച്ചും.  അവരകറ്റ് സത്വന്തച്ചും മസസസമദേഞായതഹില് കലൂടെന്ദുസല്

ആതവഹിശത്വഞാസച്ചും വളരതഞാന് അസറ്റ് സഹഞായഹികന്ദുനമന്നറ്റ് എനെഹികന്ദുദസഞാന്നഹി.

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മദതഞാടെന്ദുള എനന്റെ ആദേരവറ്റ് സപകടെഹിപ്പെഹിചചനകഞാണറ്റ് എന്തന്ദുനകഞാണറ്റ്

ഔപചഞാരഹികമഞായഹി സനന്ന അസഹിദനെഞാടെന്ദുള ബന്ധച്ചും സ്ഥഞാപഹിചചകലൂടെഞാ ?  വവ്യകഹിപരമഞായഹി

വലഹിയ ഔപചഞാരഹികസകള് ഒന്നന്ദുച്ചും ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടെഞാത, ചടെങ്ങന്ദുകളഹില് നെഹിനന്നഞാനക ഒഴഹിഞ്ഞന്ദു

നെഹില്കന്ദുന്ന ഒരഞാളഞാണറ്റ് ഞഞാന് .  ബഞാഹവ്യമഞായ സപകടെനെങ്ങളചച്ചും ഞഞാന് ഒഴഹിവഞാകഞാറഞാണറ്റ്
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പസഹിവറ്റ്.  എന്നഞാല് ഇസറ്റ് നചയണനമന്ന കഞാരവ്യതഹില് വളനരനയഞാന്നന്ദുച്ചും ആദലഞാചഹിദകണഹി

വന്നഹില.  ഞഞാന് കടെന്നന്ദുദപഞായ ആന്തരഹികപരഹിവരതനെങ്ങനള സപസഹിഫലഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന

സരതഹിലന്ദുള ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ ഐനഡേന്റെന്റിറഹിയന്ദുനടെ വഴഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

ഞഞാന് ആന്തരഹികമഞായഹി ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവഞായഹികഴഹിഞ്ഞഹിരഹിരന്ദുന്ന സ്ഥഹിസഹികറ്റ് ബഞാഹവ്യമഞായ

ചടെങ്ങന്ദുകളചനടെ ആവശവ്യമഹില,   എന്നഞാല് അതരച്ചും ഒരന്ദു സപവദൃതഹി ഹഹിനന്ദുസമലൂഹതഹില്

വലന്ദുസഞായഹി വഹിലമസഹികനപ്പെടെന്ദുച്ചും.  ദഡേഞാ വരറ്റ്ഠ അഭഹിസപഞായനപ്പെടച.  എനെഹികസറ്റ് മനെസഹിലഞായഹി.

ആ ചടെങ്ങഹിനെറ്റ് പറയന്ദുന്ന ദപരറ്റ് 'ശന്ദുദഹി'  എന്നഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് വളനര നചറന്ദുസന്ദുച്ചും ലളഹിസവന്ദുമഞായ

ഒരന്ദു ചടെങ്ങഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. സഞാസമദേഞായഹിക രശ്രീസഹിയഹിലന്ദുള ഒരന്ദു പലൂജയന്ദുച്ചും, ഒരന്ദു കന്ദുച്ചുംഭഞാഭഹിദരകവന്ദുച്ചും.

ആരവ്യസമഞാജവന്ദുമഞായഹി ബന്ധമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന മന്ദുച്ചുംബയഹിനല മസലൂര ആസശമതഹില്

വചഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ് നെടെതഹിയസറ്റ്.   അവഹിനടെ ഒരന്ദു സരതഹിലന്ദുള

മസസപസച്ചുംഗ്രവന്ദുമന്ദുണഞായഹില.  ഭശ്രീരണഹികദളഞാ വഞാഗ്രറ്റ്ദേഞാനെങ്ങദളഞാ ഇല.  ഒരന്ദു സപദസവ്യക

ദദേവഞാലയതഹില് ദപഞാകഞാനമദന്നഞാ ഒരന്ദു സപദസവ്യക മഞാരഗ്രതഹില്

സപവരതഹിചചനകഞാളഞാനമദന്നഞാ ഉള സപസഹിജ്ഞകളചനമഞാന്നന്ദുച്ചും ഉണഞായഹില.  ധരര്മ്മതഹിനന്റെ

മഞാരഗ്രച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരഞാനമന്നന്ദുള ഒരന്ദു വഞാഗ്രറ്റ്ദേഞാനെച്ചും മഞാസസച്ചും.

ആ പരഹിപഞാടെഹി സച്ചുംഘടെഹിപ്പെഹിചസറ്റ് ദഡേഞാ വരറ്റ്ഠയഞാനണങഹില് ,  മസലൂര ആസശമതഹിനന്റെ

അധഹിപന് അവദേലൂസറ്റ് ശഞാസറ്റ്സസഹിയഞാണറ്റ് പലൂജ നെഹിരവഹഹിചസറ്റ്. അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സദഹഞാദേരന്

സബഹ്മചഞാരഹി വഹിശത്വനെഞാഥറ്റ് വഹി എചറ്റ് പഹി യന്ദുനടെ സ്ഥഞാപകരഹില് ഒരഞാളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഹവദേഹിക

ഋരഹിയഞായ വഞാമദദേവഗ്രസൗസമനനെ സറ്റ്മരഹിചചനകഞാണറ്റ് ഞഞാന് വഞാമദദേവന് എന്ന ദപര

സത്വശ്രീകരഹിചച. ശഞാസറ്റ്സസഹി എന്ന ദപരറ്റ് അവദേലൂസ ശഞാസറ്റ്സസഹിയഹില് നെഹിന്നന്ദുമഞാണറ്റ് വന്നസറ്റ്.

ഉപനെഹിരതന്ദുകള് പഠഹികന്ദുദമഞാഴഞാണറ്റ് ഞഞാന് വഞാമദദേവന് എന്ന ദപരറ്റ് ആദേവ്യമഞായഹി

സശദഹിചസറ്റ്.  ബദൃഹദേഞാരണവ്യദകഞാപനെഹിരതഹില് ഋരഹി വഞാമദദേവനനെ ഉദരഹിചഞാണറ്റ് 'അഹച്ചും

സബഹ്മഞാസറ്റ്മഹി'  (ഞഞാന് സബഹ്മമഞാകന്ദുന്നന്ദു,  അഥവഞാ ഞഞാന് ഈശത്വരനെഞാകന്ദുന്നന്ദു)  എന്ന

മഹഞാവഞാകവ്യച്ചും പറയന്ദുന്നസറ്റ്.   "ഞഞാന് മനെന്ദുവഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു,  ഞഞാന് സലൂരവ്യനെഞായഹി"  (4-26)  എന്നറ്റ്

ഋദഗ്രത്വദേതഹില് വഞാമദദേവന് പറയന്ദുന്ന ഭഞാഗ്രനത ചലൂണഹികഞാണഹിചച നകഞാണഞാണറ്റ് ഇസന്ദു

പറഞ്ഞഹിടചളസറ്റ്.

അര്മ്മയന്ദുനടെ ഗ്രരഭപഞാസസതഹില് വചച സനന്ന ദവദേങ്ങള് പഠഹിച വഞാമദദേവനനെ കന്ദുറഹിചറ്റ്

ഐസദരയ ഉപനെഹിരതന്ദുച്ചും പറയന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.  ഋദഗ്രത്വദേതഹിലന്ദുള വഞാമദദേവനന്റെ മനറഞാരന്ദു

സപസറ്റ്സഞാവനെ അവഹിനടെയന്ദുച്ചും ഉദരഹികനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.  "ഞഞാന് എനന്റെ അര്മ്മയന്ദുനടെ
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ഗ്രരഭതഹിലഹിരഹികന്ദുദമഞാള് സനന്ന എലഞാ ദദേവനഞാരന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ജന്മരഹസവ്യച്ചും അറഹിഞ്ഞന്ദു" (4-

27)

ആദേവ്യമഞായഹി എനെഹികറ്റ് ആന്തരഹികഞാരരച്ചും വവ്യകമഞായഹി കഹിടഹിയ ഋദഗ്രത്വദേ ദശഞാകങ്ങള്

വഞാമദദേവനന്റെ പന്ദുസസനെഞായ ബദൃഹദേന്ദുകനന്റെസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പഹിനന്നയന്ദുളസറ്റ് ഋദഗ്രത്വദേച്ചും നെഞാലഞാച്ചും

പന്ദുസറ്റ്സകതഹിനല വഞാമദദേവനന്റെ സനന്ന ദശഞാകങ്ങളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. സപദസവ്യകഹിചറ്റ് അഗഹിദയഞാടെന്ദുച്ചും

ഇസനദനെഞാടെന്ദുച്ചും മറചമന്ദുളവ. സശശ്രീഅരവഹിനനെന്ദുച്ചും അവനയ സപദസവ്യകച്ചും ബഹന്ദുമഞാനെഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.

വഞാമദദേവന് അസഞാധഞാരണസത്വമന്ദുള ഋരഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ജനച്ചും

അതന്ദുസകരമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  വഞാമദദേവനെന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഗ്രസൗസമദഗ്രഞാസസവന്ദുച്ചും ബശ്രീഹഞാര

ദനെപ്പെഞാള് സപദദേശതന്ദുള വഹിദദേഹരഞാജവ്യവന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടസഞാണറ്റ്.  അവഹിനടെ നെഹിന്നഞാണറ്റ്

സശ്രീസയന്ദുച്ചും രഞാജരരഹിയഞായ ജനെകനെന്ദുച്ചും വന്നഹിടചളസറ്റ്.  ബദൃഹദേഞാരണവ്യകച്ചും ദപഞാലന്ദുള പല

ഉപനെഹിരതന്ദുകളചച്ചും അരറ്റ്ടെഞാവസകഗ്രശ്രീസ ദപഞാലന്ദുള അഹദേത്വസസഗ്രനങ്ങളചച്ചും ആ

സപദദേശവന്ദുമഞായഹി ബന്ധമന്ദുളവയഞാണറ്റ്.

ഭലൂമഹിദദേവഹിയഞായഹി സങല്പ്പെഹിചചനകഞാണറ്റ് സശ്രീസനയ പറഹി ആദേവ്യമഞായഹി പറയന്ദുന്നസറ്റ്

വഞാമദദേവനന്റെ ഋദഗ്രത്വദേ സച്ചുംഹഹിസയഹിലഞാണറ്റ് (4-57).  ആയന്ദുരദവദേവന്ദുച്ചും ദജവ്യഞാസഹിരവന്ദുച്ചും

ഉള്നപ്പെനടെയന്ദുള പല സദസത്വഞാപദദേശങ്ങളചച്ചും നെല്കനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് ദകഞാസലതഹിനല

പന്ദുദരഞാഹഹിസനെഞായ വസഹിരറ്റ്ഠനെന്ദുച്ചും നസഞാടടെന്ദുത വഹിദദേഹതഹിനല പന്ദുദരഞാഹഹിസനെഞായ

വഞാമദദേവനെന്ദുച്ചും സര്മ്മഹിലന്ദുള സച്ചുംവഞാദേതഹിനന്റെ രലൂപതഹിലഞാണറ്റ്.

വഞാമദദേവന് എന്നസറ്റ് ഹവദേഹിക ഹദേവമഞായ ഇസനനന്റെ ദപരന്ദുകളഹില് ഒന്നഞാണറ്റ്.  സനന്റെ

സസൗനരവ്യച്ചും അഥവഞാ ദേയ ദലഞാകതഹിനെഞായഹി നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്ന സലൂരവ്യനന്റെയന്ദുച്ചും ദപരഞാണറ്റ് ഇസറ്റ്.

പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഭഗ്രവഞാന് ശഹിവനന്റെ വടെകന്ദുദേഹിശയഹിദലകന്ദുള മന്ദുഖതഹിനെന്ദുച്ചും ഈ ദപരറ്റ് വന്നന്ദു.

ഇനസഞാരന്ദു സപധഞാനെനപ്പെടസന്ദുച്ചും ശകവന്ദുച്ചും അധഹികമഞാരന്ദുച്ചും ഉപദയഞാഗ്രഹികഞാതസന്ദുമഞായ ദപരഞാണറ്റ്.

ഈ ചടെങ്ങഹിലലൂനടെ ഞഞാന് ഹഹിനന്ദുസമലൂഹതഹിനല ഒരഞാളഞായഹി സത്വശ്രീകരഹികനപ്പെടച.  എനന്റെ

സപവദൃതഹിയഹില് ഞഞാനനെഞാരന്ദു സബഞാഹ്മണനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ബസൗദഹികസലതഹില്

മസപരവന്ദുച്ചും, രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയവന്ദുച്ചും സഞാമലൂഹവ്യവന്ദുമഞായ വഹിരയങ്ങനള ഹകകഞാരവ്യച്ചും നചയചന്ന ഞഞാന്

ഒരരഥതഹില് ഒരന്ദു ക്ഷേസസഹിയനെന്ദുച്ചും കലൂടെഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഒരന്ദു ബസൗദഹിക ദയഞാദഞാവറ്റ്.

ഡവൈദഫ്രാന്തദി,  വവൈദദികന് ,  ഹൈദിന്ദകു
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ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവഞായഹി ഉള ഔപചഞാരഹികമഞായ മഞാറച്ചും എനന്റെ ആന്തരഹിക പരഹിവരതനെങ്ങളഹിനല

മലൂന്നഞാമനത സലമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ആദേവ്യച്ചും ദവദേഞാന്തഹിയന്ദുച്ചും പഹിനന്ന ശന്ദുദ ഹവദേഹികനെന്ദുമഞായസഹിനെറ്റ്

ദശരമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഈ നെശ്രീകച്ചും.  അതരച്ചും ഒരന്ദു സച്ചുംഭവതഹിനെറ്റ് വളനരനയഞാന്നന്ദുച്ചും

ഉദേഞാഹരണങ്ങള് മന്ദുമറ്റ് ദകടഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  ഹവദേഹികദമഞാ ദവദേഞാന്തപരദമഞാ ആയ

മഞാരഗ്രങ്ങള് അവലച്ചുംബഹികന്ദുന്നവനരകഞാള് എസസദയഞാമടെങ്ങഞാണറ്റ് അസഹില് രണഹിലന്ദുച്ചും

നപടെഞാത ഹഹിനന്ദുകളചനടെ എണച്ചും. ഒരന്ദുപദക്ഷേ പഞാശഞാസവ്യരഹില് വളനര കന്ദുറചറ്റ് ദപര മഞാസസദമ

ഈ സമശ്രീപനെച്ചും സത്വശ്രീകരഹിചഹിടചണഞാവന്ദുകയന്ദുളച.  പഹിന്തന്ദുടെരഞാന് മനറഞാരന്ദു ഉദേഞാഹരണവന്ദുച്ചും

ഇലഞാത ഇകഞാരവ്യതഹില് ഞഞാന് ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ പഞാസ സന്ദുറകന്ദുന്നസഞായഹി ദസഞാന്നഹി.

ഒരന്ദുപദക്ഷേ ഞഞാന് നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണഹിരന്ദുന്ന കഞാരവ്യങ്ങളഹിനല പന്ദുസന്ദുമ നകഞാണഞാവഞാച്ചും

ഇന്ഡേവ്യയഹില് അസറ്റ് വളനര സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും ജനെഹിപ്പെഹിചച. പലയഹിടെതന്ദു നെഹിന്നന്ദുച്ചും എനെഹികറ്റ് പഹിന്തന്ദുണ

കഹിടഹി.

ദവദേങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ദവദേഞാന്തതഹിലന്ദുച്ചും ഞഞാന് കനണതഹിയ അദസ സഞാരവലസൗകഹികസത്വച്ചും

ഹഹിനന്ദുസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ മനറലഞാദമഖലകളഹിലന്ദുച്ചും നചനന്നതഹിയഹിടചനണന്നറ്റ് സകദമണ

ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹി.  ഹഹിനന്ദു എന്നസറ്റ് ഇടെന്ദുങ്ങഹിയദസഞാ ആദക്ഷേപഞാരഹദമഞാ ആയ ഒരന്ദു

സച്ചുംജ്ഞയല മറഹിചറ്റ് സനെഞാസനെധരര്മ്മതഹിനന്റെ അഥവഞാ എലഞാകഞാലദതകന്ദുമന്ദുള

സസവ്യദേരശനെതഹിനന്റെ ആധന്ദുനെഹിക നെഞാമമഞാണറ്റ്.  പന്ദുസന്ദുയന്ദുഗ്രതഹില് ആദഗ്രഞാള

ആദവ്യഞാതഹികസയന്ദുനടെ ദകസനബഹിനന്ദു ഉണരനന്നഴന്ദുദന്നല്കന്ദുന്ന ഈ ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മമഞാണറ്റ്

എന്നന്ദു ഞഞാന് കണന്ദു.
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സഫ്രാഹൈദിതര ഫപവൈരതനനം

ഞഞാന് പഠഹികഞാന് ഇടെവന്നഹിടചള വഹിരയങ്ങനളകന്ദുറഹിനചലഞാച്ചും അസറ്റ് കവഹിസ,

സസത്വദേരശനെച്ചും,  ചഹികഹിതഞാപദസഹി അനലങഹില് ദജവ്യഞാസഹിരച്ചും എന്തന്ദുമഞാകനട

അവനയകന്ദുറഹിനചലഞാച്ചും ഞഞാന് എഴന്ദുസഹിയഹിടചണറ്റ്.   അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ദനെരഹിടെന്ദുന്ന

നവലചവഹിളഹികനളകന്ദുറഹിചറ്റ് ദലഖനെങ്ങളചനടെ ഒരന്ദു പരമര എഴന്ദുസഞാന് ദഡേഞാ വരറ്റ്ഠ എനന്ന

ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹിചദപ്പെഞാള് ഞഞാന് അദേറ്റ്ഭന്ദുസനപ്പെടഹില.  പല പഞാശഞാസവ്യരകന്ദുച്ചും കഹിടഹിയഹിടഹിലഞാത

അടെന്ദുതറഹിവറ്റ് ഈ വഹിരയനതകന്ദുറഹിചറ്റ് എനെഹികറ്റ് കഹിടഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു. 1989 ല് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

അഭവ്യരഥനെനയ മഞാനെഹിചറ്റ് ഞഞാന് ദലഖനെങ്ങളചനടെ ഒരന്ദു പരമര സനന്ന എഴന്ദുസഹി.  ഇവയഹില്

ഏറവന്ദുച്ചും സശദദയമഞായസറ്റ് "ഉണരലൂ അരജന്ദുനെഞാ"  എന്ന ദപരഹില് ആ വരരഞാവസഞാനെച്ചും

ഹഹിനന്ദുവഹിശത്വ എന്ന ദപരഹിലന്ദുള വഹിശത്വഹഹിനന്ദുപരഹിരതഹിനന്റെ വഞാരഹികയന്ദുനടെ ഇരന്ദുപതഞ്ചഞാച്ചും

വഞാരരഹികപസഹിപ്പെഹില് എഴന്ദുസഹിയ നചറഹിയ ദലഖനെമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അദമരഹികയഹിലന്ദുച്ചും ഈ രശ്രീസഹി വളരന്നന്ദു വന്നന്ദു. 1991 ല് 'ഇന്ഡേവ്യ ഹടെച്ചുംസറ്റ്'  എന്ന നചറഹിയ

ഇദന്തഞാ-അദമരഹികന് സപസഹിദശ്രീകരണതഹിനെന്ദു ദവണഹി ഞഞാന് നെഹിരവധഹി ദലഖനെങ്ങള്

എഴന്ദുസഹി.  'ആരവ്യന് അധഹിനെഹിദവശച്ചും എന്ന മഹിഥവ്യ'  എന്ന ഒരന്ദു നചറന്ദു ദലഖനെമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

അസഹില് ആദേവ്യദതസറ്റ്.  സഞാമസഹിയഞാനസ എനന്റെ ദലഖനെങ്ങള് 'നെവ്യളൂസറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ ഹടെച്ചുംസറ്റ്',

'ഇന്ഡേവ്യ ദപഞാസറ്റ്'  സന്ദുടെങ്ങഹിയ പല ഇദന്തഞാ-അദമരഹികന് പസസങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും സപസവ്യക്ഷേനപ്പെടച.

'ഇന്ഡേവ്യ നവസറ്റ്'  സന്ദുടെങ്ങഹിയ ദവനറ ചഹില ഇദന്തഞാ-അദമരഹികന് സപസഹിദശ്രീകരണങ്ങള്

എനന്റെ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് അനെന്ദുകലൂലമഞായ റഹിവവ്യളൂകള് എഴന്ദുസഹി.

അസഹിനെന്ദുദശരച്ചും സഞാമസഹിയഞാനസ ഞഞാന് ആര എസറ്റ് എസഹിനന്റെ ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഇച്ചുംഗശ്രീരറ്റ്

സപസഹിദശ്രീകരണമഞായ 'ഓരഗ്രഹനെസര ' നെന്ദു ദവണഹി ദലഖനെങ്ങള് എഴന്ദുസഞാന് സന്ദുടെങ്ങന്ദുകയന്ദുച്ചും

അസഹിനല ഒരന്ദു സ്ഥഹിരച്ചും എഴന്ദുതന്ദുകഞാരനെഞാവന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  സകദമണ ഞഞാന്

ഇന്ഡേവ്യയഹിനല മറചപല സപസഹിദശ്രീകരണങ്ങള്കന്ദു ദവണഹിയന്ദുച്ചും എഴന്ദുസഹി.  ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദു

എഴന്ദുതന്ദുകഞാരന് എന്ന നെഹിലകന്ദുള എനന്റെ കരര്മ്മരച്ചുംഗ്രതഹിനെറ്റ് ഇങ്ങനനെയഞാണറ്റ്

സന്ദുടെകമഹിടസറ്റ്.  ഞഞാനെനസഞാരഹികലന്ദുച്ചും മന്ദുന്കലൂടഹി പ്ലേഞാന് നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നഹില.  അസഹിനെറ്റ്

സഞാമതഹിക സപസഹിഫലനമഞാന്നന്ദുച്ചും ഉദദ്ദേശഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദുമഹില.

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി

digitized by www.sreyas.in



122

ഡവൈഫ്രായെഡ്സഡ്  ഓഫഡ് ഇന്ഡേരയെദിനല  രഫ്രാനം സസരലൂപകുനം  സജീതഫ്രാറഫ്രാനം  ഡഗഫ്രായെലകുനം

ഇരന്ദുപസഞാച്ചുംനെലൂറഞാണഹിനന്റെ രണഞാച്ചുംപകന്ദുസഹിയഹിനല ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മതഹിനന്റെ ഒരന്ദുപദക്ഷേ ഏറവന്ദുച്ചും

സപഗ്രല്ഭനെന്ദുച്ചും ശകനെന്ദുമഞായ എഴന്ദുതന്ദുകഞാരന് സശശ്രീ രഞാച്ചുംസത്വരലൂപഞാനണന്നറ്റ് പറയഞാച്ചും.

ഹഹിനന്ദുമസനതയന്ദുച്ചും മറചമസങ്ങദളഞാടെന്ദുള അസഹിനന്റെ ബന്ധങ്ങനളയന്ദുച്ചും പറഹി വളനര നെല

പഠനെസഗ്രനങ്ങള് പന്ദുറതഹിറകഹിയ 'ദവഞായറ്റ്സറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ'  എന്ന നചറഹിയ പന്ദുസറ്റ്സക

സപസഞാധകസച്ചുംഘതഹിനന്റെ സപദചഞാദേനെശകഹി അദദ്ദേഹമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മനത സപസഹിദരഞാധഹിചചനകഞാണറ്റ് എഴന്ദുസനപ്പെടഹിടചളസഹില് വചറ്റ് ഒരന്ദുപദക്ഷേ

എകഞാലനതയന്ദുച്ചും മഹികച പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചനടെ ഒരന്ദു പരമര സപസഹിദശ്രീകരഹിചസറ്റ് ദവഞായഹിസറ്റ്

ഓഫറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു. ആരഎസറ്റ്എസഹിനനെയന്ദുച്ചും ആരവ്യസമഞാജദതയന്ദുച്ചും ദപഞാനലയന്ദുള

വലഹിയ സച്ചുംഘടെനെകള്കറ്റ് ദപഞാലന്ദുച്ചും ഇസസയന്ദുച്ചും വഹിശദേവന്ദുച്ചും ഉള്കഞാഴറ്റ്ചയന്ദുളസന്ദുമഞായ

പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് സപസഹിദശ്രീകരഹികഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹിടഹില. ഹഹിനന്ദു മസനതകന്ദുറഹിചചള മറച പല

സപസഹിദശ്രീകരണങ്ങളചച്ചും നചയചന്നസന്ദുദപഞാനല ദവഞായഹിസറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ ഒരന്ദു

ക്ഷേമഞാപണതഹിനന്റെ സത്വരച്ചും സത്വശ്രീകരഹികന്ദുകദയഞാ വഹിവഹിധമസങ്ങളചനടെ ഉപരഹിപ്ലേവമഞായ

സമനെത്വയച്ചും ലക്ഷേവ്യമഞാകന്ദുകദയഞാ നചയചന്നഹില.  വഹിമരശനെഞാതകമഞായ ഹഹനവ

ദലഞാകവശ്രീക്ഷേണദതഞാനടെ അസറ്റ് ഹഹിനന്ദു വഹിരന്ദുദശകഹികനളയന്ദുച്ചും,  അവയന്ദുനടെ

ചരഹിസസനതയന്ദുച്ചും പദസഹികനളയന്ദുച്ചും സഞാസറ്റ്പരവ്യങ്ങദളയന്ദുച്ചും അപലൂരവമഞായ വഹിശകലനെതഹിനെറ്റ്

വഹിദധയമഞാകന്ദുന്നന്ദു. ശരഹികറ്റ് ദവണഹി ഉറച നെഹിലപഞാനടെടെന്ദുകഞാനസ എലഞാ വശ്രീക്ഷേണങ്ങദളയന്ദുച്ചും

സമനെത്വയഹിപ്പെഹികഞാനെന്ദുള സശമതഹില് അനെഞാവശവ്യ വഹിടചവശ്രീഴറ്റ്ചകള്കറ്റ് സയഞാറഞാകന്ദുന്ന

ആധന്ദുനെഹിക ഹഹിനന്ദു എഴന്ദുതന്ദുകഞാരഹില് നെഹിന്നറ്റ് വവ്യസവ്യസറ്റ്സമഞായഹി അപലൂരവമഞായ നെഹിരഭയസത്വവന്ദുച്ചും,

നെഹിശഹിസസത്വവന്ദുച്ചും, സസവ്യസന്ധസയന്ദുച്ചും അവര കഞാഴറ്റ്ചവയറ്റ്കന്ദുന്നന്ദു.

സച്ചുംഘപരഹിവഞാര സച്ചുംഘടെനെകളഹില് ഞഞാന് കണസന്ദുച്ചും,  ദഡേഞാ വരറ്റ്ഠനയദപ്പെഞാലന്ദുളവര

സര്മ്മസഹിചസന്ദുമഞായ ഒരന്ദു വലഹിയ കന്ദുറവറ്റ് അവരന്ദുനടെ സപസഹിദശ്രീകരണങ്ങളഹിനല

ഹധരണഹികഭഞാവതഹിനന്റെ സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ആധന്ദുനെഹിക ഇച്ചുംഗഹിരറ്റ് ഭഞാരയഹിലന്ദുള ഹധരണഹിക

സപചരണതഹിനന്റെ അഭഞാവമഞാണറ്റ്.  അവര കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും അടെഹിസ്ഥഞാനെപരമഞായ

സപവരതനെങ്ങള്കഞാണറ്റ് മന്ദുന്സലൂകച്ചും നകഞാടെന്ദുതഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  സപചരണങ്ങള്കറ്റ് വലഹിയ

സപഞാധഞാനെവ്യച്ചും കല്പ്പെഹിചഹിരന്ദുന്നഹില.   ഇസവനര ഇന്ഡേവ്യയഹിനല മഞാധവ്യമദലഞാകതഹിനന്റെ

ആസകമണങ്ങള്കന്ദു മന്ദുന്നഹില് എളചപ്പെമന്ദുള ഇരകളഞാകഹിതശ്രീരതന്ദു.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും

ഉന്നസവഹിദേവ്യഞാസമന്നരന്ദുച്ചും വലഹിയദസഞാസഹില് പഞാശഞാസവ്യവല്കരഹികനപ്പെടവരന്ദുമഞായ ഇടെസന്ദു

മഞാധവ്യമ ദലഞാകതഹിനന്റെ കഞാരവ്യതഹില് .  ദപഞാരഞാതസഹിനെറ്റ് മലൂരചയന്ദുള ചഹിന്തഞാധഞാരകള്കന്ദുച്ചും

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി

digitized by www.sreyas.in



123

പന്ദുസഹിയ ആശയങ്ങള്കന്ദുച്ചും ദവണഹി ദനെഞാകഹിയഹിരഹികന്ദുന്ന ഇന്ഡേവ്യന് ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹി

സമലൂഹതഹില് ദവണസസ സത്വഞാധശ്രീനെച്ചും ഉണഞാകന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും ഈ പരഹിമഹിസഹി ഒരന്ദു സടെസമഞായഹി.

'ദവഞായഹിസറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ'  യഹില് ഇതരച്ചും എലഞാ വഹിരമച്ചും പഹിടെഹിച സപശറ്റ്നെങ്ങദളയന്ദുച്ചും

ഏനറടെന്ദുതറ്റ് അവയറ്റ്കറ്റ് മറന്ദുപടെഹി നെല്കഞാന് കഴഹിവന്ദുള സമരപ്പെഹിസരഞായ ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദു

ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹി സമലൂഹനത ഞഞാന് കണന്ദു.

'ദവഞായഹിസറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ'  യന്ദുനടെ ജനെസര്മ്മസഹി പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

വഹിവഞാദേഞാതകമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദുനവങഹിലന്ദുച്ചും എനെഹികവരന്ദുനടെ സപസഹിദശ്രീകരണങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും

ആശയങ്ങളഹിലന്ദുനമഞാന്നന്ദുച്ചും യന്ദുകഹിരഞാഹഹിസവ്യദമഞാ ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും സരതഹിലന്ദുള

സശ്രീസവനെഹിലപഞാദടെഞാ കഞാണഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹില. മററ്റ് മസവഹിഭഞാഗ്രങ്ങളഹിനല ഹധരണഹികര ദകവലച്ചും

അവരവരകറ്റ് ദവണഹി നചയറ്റ്സ കഞാരവ്യങ്ങള് മഞാസസമഞാണറ്റ് 'ദവഞായഹിസറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ'

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെന്ദു ദവണഹി നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  ദവഞാള്ടയറഹിനനെയന്ദുച്ചും ദസഞാമസറ്റ്

നജദഫരസനനെയന്ദുച്ചും ദപഞാനലയന്ദുള പഞാശഞാസവ്യചഹിന്തകര സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസനതകന്ദുറഹിചറ്റ്

നെടെതഹിയ വഹിമരശനെദതഞാടെറ്റ് കഹിടെപഹിടെഹികന്ദുന്നസഞാണറ്റ് ഇസഞാമഹിനനെകന്ദുറഹിചചള അവരന്ദുനടെ

വഹിമരശനെച്ചും.  യദേഞാരഥതഹില് അവ നവറന്ദുച്ചും ചരഹിസസപരവന്ദുച്ചും യന്ദുകഹിപരവന്ദുമഞായ

വഹിമരശനെങ്ങളചനടെ സലതഹില് നെഹിന്നറ്റ് വളനര മന്ദുദന്നഞാടചദപഞായഹി,  ആഴദമറഹിയ

ആദവ്യഞാതഹികവന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസപരവന്ദുമഞായ സലങ്ങനളകലൂടെഹി അസഹില്

നകഞാണന്ദുവരന്ദുന്നന്ദു.  അവരന്ദുനടെ വശ്രീക്ഷേണങ്ങള് വഹിവഞാദേപരമഞായഹി സശ്രീരന്നസഹിനെറ്റ് ഒദരനയഞാരന്ദു

കഞാരണച്ചും ഇതരച്ചും ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവശ്രീക്ഷേണച്ചും മന്ദുനമങ്ങന്ദുച്ചും സപകടെഹിപ്പെഹികനപ്പെടഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നഹില

എന്നസഞാണറ്റ്.   ഹഹിനന്ദുകളഹില് നെഹിന്നറ്റ് വളനരനപനടന്നറ്റ് വളരന്നന്ദുവന്ന ഇതരച്ചും വഹിമരശനെച്ചും

അഹഹനവ മസങ്ങള് ഒരന്ദു ഭശ്രീരണഹിയഞായഹി കണന്ദു.

കതഹിടെപഞാടെന്ദുകളഹിലലൂനടെ സശശ്രീ രഞാച്ചുംസത്വരലൂപഹിദനെഞാടെറ്റ് സമരകതഹില് വന്നദപ്പെഞാള് സനന്ന

'ദവഞായഹിസറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ'  യന്ദുനടെ ധഞാരഞാളച്ചും പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് ഞഞാന് കണഹിരന്ദുന്നന്ദു. 1992 നല

ഒരന്ദു നഡേല്ഹഹി യഞാസസയഹിലഞാണറ്റ് ആദേവ്യമഞായഹി ഞഞാന് അദദ്ദേഹനത കണന്ദുമന്ദുടഹിയസറ്റ്.  ദഡേഞാ

വരറ്റ്ഠയന്ദുനടെ കഞാരവ്യതഹിനലന്നദപഞാനല സശശ്രീ രഞാച്ചുംസത്വരലൂപന്ദുമഞായന്ദുള എനന്റെ സമഞാഗ്രമവന്ദുച്ചും

വളനര സപധഞാനെനപ്പെട ഒരന്ദു സച്ചുംഭവമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  'ഹദേവതഹിനന്റെ നെഞാമങ്ങള് '  എന്ന

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ പന്ദുസറ്റ്സകതഹില് എനെഹികറ്റ് വളനരയധഹികച്ചും സഞാസറ്റ്പരവ്യമന്ദുണഞായഹി കഞാരണച്ചും

അസറ്റ് ഞഞാന് നെടെതഹിനകഞാണഹിരന്ദുന്ന മഞാസഹിരഹിയന്ദുള ദവദേഗ്രദവരണതഹിനന്റെ

ഫലമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. അസറ്റ് ഞങ്ങള്കന്ദുള സപവരതനെദവദേഹി ഒരന്ദുകഹി.
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രഞാച്ചുംസത്വരലൂപറ്റ് മഞാനെവ്യനെന്ദുച്ചും വഹിനെയവഞാനെന്ദുച്ചും മധന്ദുരമഞായ നപരന്ദുമഞാറതഹിനെറ്റ് ഉടെയവനെന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

പലകഞാരവ്യങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു ഋരഹിനയദപ്പെഞാനല ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു

കന്ദുടഹിനയദപ്പെഞാനല സത്വചസയന്ദുളവനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ധനെച്ചും അധഹികഞാരച്ചും സപശസറ്റ്സഹി സന്ദുടെങ്ങഹിയ

ഒന്നഹിദനെഞാടെന്ദുച്ചും സസറ്റ്പരനെലഞാതയഞാള് .  ഒരന്ദു ആസശമദമഞാ,  വവ്യവസ്ഥഞാപഹിസ സച്ചുംഘദമഞാ

ഒന്നന്ദുമഹിലഞാത ഒരന്ദു സന്നവ്യഞാസഹിനയദപ്പെഞാനല ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.  അദസസമയച്ചും ഒരന്ദു

വഹിരയതഹിനന്റെ ഉളഹിദലകറ്റ് സന്ദുളചചകയറഹി വഹിശകലനെച്ചും നചയറ്റ്സറ്റ് അസഹിനനെകന്ദുറഹിചചള

വവ്യകമഞായ കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെറ്റ് സ്ഥഞാപഹിനചടെന്ദുകഞാന് കഴഹിയന്ദുന്ന കന്ദുശഞാസഗ്രബന്ദുദഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സനന്റെ ആതശ്രീയവന്ദുച്ചും സഞാമലൂഹവ്യവന്ദുമഞായ വശ്രീക്ഷേണങ്ങള്കറ്റ് സപദചഞാദേനെച്ചും ഹകനകഞാണസറ്റ്

സശശ്രീഅരവഹിനനെഹില് നെഹിന്നഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും,  അദദ്ദേഹച്ചും മറഞാനരയന്ദുച്ചും അനെന്ദുകരഹികഞാത സത്വന്തച്ചും

മനെസഹിനെറ്റ് ഉടെമയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ശരഹികന്ദുച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹില് കര്മ്മവ്യളൂണഹിസനത എസഹിരത എഴന്ദുതന്ദുകഞാരഹില്

സപധഞാനെഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.   അസറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് കര്മ്മവ്യളൂണഹിസച്ചും ഫഞാരനെഞായഹി

കണകഞാകനപ്പെടഹിരന്ദുന്ന,  സപധഞാനെമസന്തഹി നനെസഹന്ദുവന്ദുച്ചും മറചച്ചും അനെന്ദുഭഞാവച്ചും സപകടെഹിപ്പെഹിചഹിരന്ദുന്ന

അന്പസന്ദുകളഹിലന്ദുച്ചും അറന്ദുപസന്ദുകളഹിലന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സത്വരലൂപഹിനനെ ദപഞാനല നെഹിശഹിസമഞായഹി

അസഹിനനെ നവലചവഹിളഹികഞാന് അധഹികമഞാരന്ദുച്ചും അന്നറ്റ് ഹധരവ്യനപ്പെടഹിരന്ദുന്നഹില.

പഹില്കഞാലതറ്റ് രഞാച്ചുംസത്വരലൂപറ്റ് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസനതയന്ദുച്ചും ഇസഞാമഹിനനെയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ്

ആദവ്യഞാതഹികവന്ദുച്ചും മനെനഃശഞാസറ്റ്സസപരവന്ദുമഞായ വശ്രീക്ഷേണതഹിലലൂനടെ സസവ്യസന്ധമഞായ ഒരന്ദു

വഹിശകലനെച്ചും പന്ദുറതഹിറകഹി. 'ഇസഞാമഹിനനെയന്ദുച്ചും, സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസനതയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചചള ഹഹനവ

വശ്രീക്ഷേണച്ചും'   എന്ന അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ കഞാസഹികറ്റ് സഗ്രനതഹില് അസറ്റ് ദചരതഹിടചണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുകള് മഞാസസമല,  മനറലഞാ മസസ്ഥരന്ദുച്ചും അസറ്റ് വഞായഹിചച ദനെഞാകണച്ചും.

ധവ്യഞാനെഞാധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞായ കഹിഴകന് മസങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് വളനര വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായ ഈ രണന്ദു

മസങ്ങനളപ്പെറഹി,  അവയന്ദുനടെ ചരഹിസസനതയന്ദുച്ചും ഉദദ്ദേശലക്ഷേവ്യങ്ങനളയന്ദുച്ചും ഒനക പറഹി

വവ്യകമഞായ ഒരന്ദു വശ്രീക്ഷേണച്ചും വളരതഹിനയടെന്ദുകഞാന് ഈ പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും വളനരദയനറ ദപനര

സഹഞായഹിചച.   ദലഞാകതഹിനന്റെ ദമല് അധശ്രീശസത്വച്ചും വഹഹികഞാനെന്ദുള ബഹന്ദുജനെ

മന്ദുദന്നറങ്ങളഞാകഞാന് സശമഹികന്ദുന്ന ഈ രണന്ദുമസങ്ങളഹിദലയന്ദുച്ചും സഞാഴറ്റ്ന്നനെഹിലവഞാരതഹിലന്ദുള

മനെശഞാസറ്റ്സസഘടെനെനയ സത്വരലൂപറ്റ് സന്ദുറന്നന്ദുകഞാണഹിചച.  എസപകഞാരമഞാണറ്റ് അവയറ്റ്കറ്റ് ഒരന്ദു

ആന്തരഹികസലച്ചും ഇലഞാതസറ്റ് എന്നദദ്ദേഹച്ചും കഞാണഹിചചസന്നന്ദു.

സഞാധനെയഹിദലഞാ ആതവഹികഞാസതഹിദലഞാ അല ,  മറഹിചറ്റ് സങ്ങളചനടെ വശ്രീക്ഷേണങ്ങനള

മറചളവരഹില് അടെഹിദചല്പ്പെഹികന്ദുന്നസഹിലഞാണറ്റ് അവയന്ദുനടെ ഊന്നല് .   ഇതരച്ചും
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സച്ചുംഘങ്ങള്കറ്റ് കരര്മ്മതഹിനനെദയഞാ സത്വയച്ചും സഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കരഹികന്ദുന്നസഹിദനെദയഞാ പറഹി വലഹിയ

ധഞാരണയഹില,  മറഹിചറ്റ് നവറന്ദുച്ചും മസച്ചുംമഞാറച്ചും നകഞാണറ്റ് മഞാസസച്ചും മനെന്ദുരവ്യനെഹില് പരഹിവരതനെച്ചും

വരന്ദുതഞാച്ചും എന്നസഹില് അവര ഉറചച നെഹില്കന്ദുന്നന്ദു.  അസഹിനന്റെ ഫലമഞായഹി വഹിശത്വഞാസച്ചും

നകഞാണറ്റ് അവര സങ്ങളചനടെ അനെന്ദുയഞായഹികനള ഹഹിപറ്റ്ദനെഞാഹടെസറ്റ് നചയചന്നന്ദു.

അസഹിനെന്ദുദശരച്ചും സങ്ങള് നചയചന്നനസന്തഞാനണദന്നഞാ, അസഹിലലൂനടെ മറചളവനര എസപകഞാരച്ചും

ദവദേനെഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു എദന്നഞാ മനെസഹിലഞാകഞാനെന്ദുള അവരന്ദുനടെ ചഹിന്തഞാദശരഹി നെരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.

ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ് സദൃരറ്റ്ടെഹിനയകന്ദുറഹിചചള ഹബബഹിള്വശ്രീക്ഷേണച്ചും അക്ഷേരഞാരഥതഹില്

ശരഹിയഞാനണന്നറ്റ് വഹിശത്വസഹികന്ദുന്ന ദലഞാകതഹിലന്ദുള മന്ദുഴന്ദുവന് നസപഞാഫരണലന്ദുകളചനടെയന്ദുച്ചും

കഞാരവ്യച്ചും ഓരതന്ദുദനെഞാകലൂ !

സപഞാരഥനെകള് ,  ആചഞാരങ്ങള് ,  കലൂടഞായ മറചസപവരതനെങ്ങള് എന്നഹിവയഹില് നെഹിന്നറ്റ്

ജനെഹികന്ദുന്ന സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളഞാല് അനെന്ദുയഞായഹികളചനടെ ശരശ്രീരമനെസചകനള

സലൂക്ഷേറ്റ്മസലതഹില് സസസഹിപ്പെഹിചച നകഞാണറ്റ് വലഹിയ മഞാനെസഹികശകഹിനയ ഉസറ്റ്പഞാദേഹിപ്പെഹികഞാന്

മസതഹിനെറ്റ് കഴഹിയന്ദുച്ചും.  ഈ മനെ:ശകഹി ഭലൂസദേയയഹില് അധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞാനണങഹില് ,  മനെന്ദുരവ്യനനെ

ഉയരന്നദബഞാധസലതഹിദലകറ്റ് നെയഹികഞാന് അസഹിനെറ്റ് കഴഹിയന്ദുച്ചും.  എന്നഞാല് അസറ്റ് 'ഞങ്ങള്

മഞാസസച്ചും'  സഹിദഞാന്തതഹിദലഞാ ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും മന്ദുന്വഹിധഹികളഹിദലഞാ ഉറചസഞാനണങഹില് നകഞാടെഹിയ

അസകമവന്ദുച്ചും കലൂടകന്ദുരന്ദുസഹിയന്ദുച്ചും ദപഞാനലയന്ദുള മനെന്ദുരവ്യനന്റെ ഏറവന്ദുച്ചും വഹിനെഞാശകരമഞായ

സത്വഭഞാവങ്ങള് അസറ്റ് ഉണരതഹിവഹിടെന്ദുച്ചും.

മസതഹിനെറ്റ് നെര്മ്മഹിനല നെലദസഞാ ചശ്രീതദയഞാ ആയ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങനള നപരന്ദുപ്പെഹികഞാന്

കഴഹിയന്ദുച്ചും.  മനറലഞാകഞാരവ്യതഹിലന്ദുച്ചും സമചഹിതരന്ദുച്ചും സന്ദുദബഞാധമന്ദുളവരന്ദുമഞായ മനെന്ദുരവ്യരകന്ദു

ദപഞാലന്ദുച്ചും മസതഹിനന്റെ കഞാരവ്യച്ചും വരന്ദുദമഞാള് എലഞാതരതഹിലന്ദുമന്ദുള വസറ്റ്സന്ദുസഞാദബഞാധച്ചും

നെരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാന് മഞാസസച്ചും ശരഹി എന്ന ദബഞാധച്ചും മസതഹിനന്റെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില്

വരന്ദുദമഞാള് അസറ്റ് മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിയന്ദുനടെ ഏറവന്ദുച്ചും വഹിനെഞാശകഞാരഹിയഞായ ശകഹിയഞായഹി

പരഹിണമഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഇന്നന്ദുച്ചും ഇസറ്റ് ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുച്ചും നെഹിസഹഞായരഞായ ഇരകനള

ദവടയഞാടെഹിനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഒരന്ദു മസതഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഉദേറ്റ്ഭലൂസമഞാകന്ദുന്ന മഞാനെസഹികശകഹി,  ആ മസതഹിനെറ്റ്

അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞായഹിരഹികന്ദുന്ന ഗ്രന്ദുണങ്ങനള ആസശയഹിചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  

സഞാസത്വഹികസപദബഞാധനെങ്ങള് ,  സറ്റ്ദനെഹച്ചും,  ഭലൂസദേയ,  അഹഹിച്ചുംസ,  സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസ,

മറചവഹിശത്വഞാസങ്ങളചനടെ ദനെരകന്ദുള ബഹന്ദുമഞാനെച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ സദേറ്റ്ഗ്രന്ദുണങ്ങനള
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ദപഞാരഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.  രഞാജസഹിക മസങ്ങള് ഹകദയറവന്ദുച്ചും സസവ്യവഹിശത്വഞാസതഹിനെന്ദു ദവണഹി

ദലഞാകച്ചും കശ്രീഴടെകഞാനെന്ദുള ഉള്ദസപരണയന്ദുച്ചും സപകടെഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.   സഞാമസഹിക മസങ്ങളഞാകനട

അന്ധവഹിശത്വഞാസങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും മന്ദുന്വഹിധഹികളഹിലന്ദുച്ചും,  നവറന്ദുപ്പെഹിലന്ദുച്ചും,  മസഹവരതഹിലന്ദുച്ചും

ആണന്ദുകഹിടെകന്ദുന്നന്ദു.   ഒരന്ദു മസതഹില് ശകമഞായ രഞാജസഹികദമഞാ സഞാമസഹികദമഞാ ആയ

വശങ്ങളചനണങഹില് ,  അസറ്റ് അനെന്ദുയഞായഹികളചനടെ മഞാനെസഹികനെഹിലയഹില് സപസഹിഫലഹിചറ്റ്

അവനര നെശശ്രീകരണ സപവണസകളഹിദലകറ്റ് നെയഹികന്ദുച്ചും.  അസറ്റ് കഞാരവ്യകഞാരണ വഹിദവചനെച്ചും

ഇലഞാസഞാകന്ദുന്ന, അനെന്ദുകമയന്ദുച്ചും ദേയയന്ദുച്ചും നെരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്ന 'ജനെകലൂടമനെശഞാസറ്റ്സസ' മഞായഹി

പരഹിണമഹികന്ദുന്നന്ദു.

ആതവഹികഞാസച്ചും പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ് ഒരന്ദു സപധഞാനെ വഹിരയമല,  അവഹിനടെ പന്ദുറച്ചുംദലഞാക

ജശ്രീവഹിസതഹിലഞാണറ്റ് സശദ നകഞാടെന്ദുതഹിടചളസറ്റ്.  അസഹിനന്റെ ഫലമഞായഹി പഞാശഞാസവ്യമസങ്ങള്

സകഹിയഞാതകദമഞാ സജശ്രീവദമഞാ ആയ ഒരന്ദു സഞാന്നഹിദവ്യമഞായഹിതശ്രീരഞാനസ സപഞാചശ്രീനെകഞാലതഹിനന്റെ

ബഞാകഹിപസസനമന്ന വണച്ചും സമസഹില് ആണന്ദുകഹിടെകന്ദുകയഞാണറ്റ്.  വളനര മന്ദുമറ്റ് സനന്ന

ഉദപക്ഷേഹികന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്ന മന്ദുന്വഹിധഹികളചച്ചും അന്ധവഹിശത്വഞാസങ്ങളചച്ചും ഒനക നെഞാച്ചും മസതഹിനന്റെ

രലൂപതഹില് നെഹിലനെഹിറന്ദുതഹിയഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു എന്നസഞാണറ്റ് സസവ്യച്ചും.  ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ്

നെഹിസവ്യസത്വരഗ്രനതയന്ദുച്ചും നെരകദതയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചചള കഥകളഹിലന്ദുച്ചും ദേഹിവവ്യഞാതന്ദുസങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും

ഒനകയന്ദുള സഞാമഞാനെവ്യജനെങ്ങളചനടെ വഹിശത്വഞാസച്ചും.

ഹദേവദതഞാദടെഞാ മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിദയഞാദടെഞാ ഉള സറ്റ്ദനെഹനമഞാന്നന്ദുമല നപഞാസന്ദുദവ ഒരന്ദു

മഹിരണറഹിനയ സപദചഞാദേഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ്. ദലഞാകച്ചും മന്ദുഴന്ദുവന് സനന്റെ മസച്ചും സത്വശ്രീകരഹികന്ദുന്നസന്ദുവനര

സനന്ന സത്വസ്ഥമഞായഹിരഹികഞാന് അനെന്ദുവദേഹികഞാത അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസ നെഹിറഞ്ഞ ഒരന്ദു

വഹിശത്വഞാസമഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സപശറ്റ്നെച്ചും.  മസപരമഞായ കന്ദുതകദബഞാധതഹില് നെഹിന്നന്ദു

ജനെഹികന്ദുന്ന ഈ മദനെഞാഭഞാവച്ചും അസത്വസ്ഥസ നെഹിറഞ്ഞസന്ദുച്ചും സകദമണ മനെസഹിനന്റെ സമനെഹില

നസറഹികഞാന് ദപഞാന്നസന്ദുമഞാണറ്റ്.  മരകടെമന്ദുരറ്റ്ടെഹി നെഹിറഞ്ഞ മസങ്ങള് മനെന്ദുരവ്യനര

ജനെകലൂടങ്ങളഞായഹി  നപരന്ദുമഞാറഞാന് ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു,  അസഞാകനട വവ്യകഹിസലതഹില്

വളനര അപകടെകഞാരഹിയഞായ മഞാനെസഹിക നെഹിലയഞായഹി സലനപഞാകന്ദുന്നന്ദു.

കഴഹിഞ്ഞ ആയഹിരതഹിലധഹികച്ചും വരരങ്ങളഞായഹി മന്ദുസശ്രീങ്ങള് ഭഞാരസതഹിലന്ദുണറ്റ്.  എന്നഹിടചച്ചും

ഹഹിനന്ദുദയഞാഗ്രഹികളചനടെ മഞാരഗ്രനതകന്ദുറഹിചചള ഏറവന്ദുച്ചും അടെഹിസ്ഥഞാനെപരമഞായ

ധഞാരണദപഞാലന്ദുച്ചും അവരകഹില.  കരര്മ്മനതയന്ദുച്ചും,  പന്ദുനെരജന്മനതയന്ദുനമലഞാച്ചും നവറന്ദുച്ചും

അന്ധവഹിശത്വഞാസങ്ങളഞായഹി അവര കഞാണന്ദുന്നന്ദു. സപപഞ്ചമനെസചമഞായഹി നെനര്മ്മ ബന്ധഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന

ഹഹിനന്ദുകളചനടെ അദനെകച്ചും ഹദേവസങല്പ്പെങ്ങനള നചകന്ദുതഞാനെറ്റ് സന്ദുലവ്യനമന്നവണച്ചും
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കണകഞാകന്ദുന്നന്ദു.  അവനര സപദസവ്യകവഹിഭഞാഗ്രമഞായഹി നെഹിലനെഹിരതഞാനെന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകളചമഞായന്ദുള

അവരന്ദുനടെ സച്ചുംവഞാദേങ്ങള്കറ്റ് സടെയഹിടെഞാനെന്ദുച്ചും ഉദദ്ദേശഹിചച നകഞാണറ്റ് അവരന്ദുനടെ മന്ദുളമഞാര

ഇതരച്ചും മദനെഞാഭഞാവനത സങ്ങളഞാലഞാവന്ദുന്നവഹിധച്ചും ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.

സബഹിടശ്രീരന്ദുകഞാര അവരന്ദുനടെ എലഞാ സന്നഞാഹങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും കലൂടെഹി ഇരന്ദുനെലൂറന്ദു വരരങ്ങദളഞാളച്ചും

ഇന്ഡേവ്യയഹിലന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഹിടചച്ചും ഈ രഞാജവ്യതഹിനന്റെ ആദവ്യഞാതഹിക

അവഗ്രഞാഹനതകന്ദുറഹിചറ്റ് വലഹിയ ധഞാരണനയഞാന്നന്ദുമഹിലഞാനസയഞാണറ്റ് അവര പന്ദുറതന്ദു

ദപഞായസറ്റ്.  അവരന്ദുനടെ സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും ജ്ഞഞാനെതഹിദലഞാ,  ആതദബഞാധതഹിദലഞാ

ഒന്നന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില മറഹിചറ്റ് അധശ്രീശസത്വതഹിലന്ദുച്ചും പണതഹിലന്ദുച്ചും മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അതരച്ചും

മനെന്ദുരവ്യരന്ദുനടെ മനെസചകള് ഇടെന്ദുങ്ങഹിയ ചഹില വഹിശത്വഞാസങ്ങളഹില് സളകനപ്പെടറ്റ്

കഹിടെകന്ദുകയഞായഹിരഹികന്ദുച്ചും.  സത്വന്തച്ചും മന്ദുന്നഹില് വന്നറ്റ് നെഹില്കന്ദുകയഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു

അന്ധനനെദപ്പെഞാനല,  ഏറവന്ദുച്ചും വവ്യകമഞായസഹിനനെ ദപഞാലന്ദുച്ചും അവര കഞാണഞാനസദപഞാകന്ദുന്നന്ദു.

പല ആധന്ദുനെഹിക ഇന്ഡേവ്യന് ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹികളചച്ചും ഈ വഹിഭഞാഗ്രതഹില് നപടെന്ദുന്നന്ദു.

മഞാരകറ്റ്സഹിദന്റെദയഞാ നമകഞാനളയന്ദുനടെദയഞാ കണശ്രീരനെഹിങ്ങഹിനെറ്റ് വഹിദധയമഞായഹികഴഹിഞ്ഞ

അവരകറ്റ് ഒരന്ദു അരവഹിനനനെദയഞാ രമണമഹരരഹിനയദയഞാ വഹിലമസഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുന്നഹില.

എന്നഞാല് രഞാച്ചുംസത്വരലൂപറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ വഹിമരശനെങ്ങനള ഒരഹികലന്ദുച്ചും

അടെചധഹിദക്ഷേപഹികലഞാകഹി മഞാറഹിയഹിരന്ദുന്നഹില. അദദ്ദേഹച്ചും വവ്യകഹികനള അവരന്ദുനടെ ശരഹിയഞായ

സലതഹില് വഹിലയഹിരന്ദുതഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എലഞാ മസവഹിഭഞാഗ്രങ്ങളഹിലന്ദുളവദരഞാടെന്ദുച്ചും

സച്ചുംവദേഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അവരകറ്റ് പറയഞാനെന്ദുളസറ്റ് സശദഞാപലൂരവച്ചും ദകള്കന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയചമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സസവ്യദതഞാടെന്ദുള ബഹന്ദുമഞാനെമലഞാനസ ആരന്ദുനടെ ദനെനരയന്ദുച്ചും യഞാനസഞാരന്ദു

പക്ഷേദഭദേവന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും കഞാണഹിചഹിരന്ദുന്നഹില.

എനന്റെ രചനെയഹിലന്ദുച്ചും ഞഞാന് രഞാച്ചുംസത്വരലൂപഹിനന്റെ ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകള് പഹിന്തന്ദുടെരന്നന്ദു. 'ഉണരലൂ ഭഞാരസ'

എന്ന എനന്റെ പന്ദുസറ്റ്സകതഹില് മസങ്ങളഹിനല ഹദേവഹികവന്ദുച്ചും ആതശ്രീയവന്ദുമഞായ

വശങ്ങദളഞാനടെഞാപ്പെച്ചും,  ആസന്ദുരഹികവന്ദുച്ചും അഹച്ചുംഭഞാവപരവന്ദുമഞായ അച്ചുംശങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഞഞാന്

എടെന്ദുതന്ദുകഞാണഹിചഹിടചണറ്റ്.  സപകഞാശതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ജ്ഞഞാനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ശകഹികനള

മഞാസസമല, ഇരന്ദുടഹിനന്റെയന്ദുച്ചും അജ്ഞസയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ശകഹികനളയന്ദുച്ചും സപകടെഹിപ്പെഹികഞാന് മസതഹിനെറ്റ്

കഴഹിയന്ദുച്ചും.

അഹച്ചുംഭഞാവനത വളനരയധഹികച്ചും വരദഹിപ്പെഹികഞാനെന്ദുച്ചും അസറ്റ് ഹദേവഹികമഞാനണന്നറ്റ്

നസറഹിദരഹിപ്പെഹികഞാനെന്ദുച്ചും മസപരമഞായ മഞാനെസഹികഞാവസ്ഥകറ്റ് കഴഹിയന്ദുച്ചും.  ആതഞാവഹിനെറ്റ്

വളനരയധഹികച്ചും അവസരങ്ങദളഞാനടെഞാപ്പെച്ചും സനന്ന പസനെതഹിനെന്ദുള വഴഹികളചച്ചും നെഹിറഞ്ഞ ഒരന്ദു

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി
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ദമഖലയഞാണറ്റ് ആദവ്യഞാതഹികസ.  വളനര സശദദയഞാനടെയന്ദുച്ചും ആത പരഹിദശഞാധനെദയഞാടെന്ദുച്ചും

കലൂടെഹി അസഹിനനെ സമശ്രീപഹിചഹിനലങഹില് നെഞാച്ചും പല ഭഞാവനെകളഹിലന്ദുച്ചും മന്ദുന്വഹിധഹികളഹിലന്ദുച്ചും

കന്ദുടെന്ദുങ്ങഹിദപ്പെഞാകഞാനെഹിടെയന്ദുണറ്റ്. അസറ്റ് ഗ്രന്ദുണനതകഞാദളനറ ദദേഞാരമഞാണറ്റ് നചയചക.

രഞാച്ചുംസത്വരലൂപറ്റ് ഈ സപവരതനെങ്ങളഹില് സനെഹിചഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് പലൂരകമഞായഹി

വരതഹിചഹിരന്ദുന്ന സഹസപവരതകനെന്ദുച്ചും സന്ദുഹദൃതന്ദുമഞായ കഴഹിവന്ദുറ ഒരന്ദു

വവ്യകഹിയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സശ്രീസഞാറഞാച്ചും ദഗ്രഞായല് ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു ശരഹികന്ദുച്ചും 'ദവഞായഹിസറ്റ് ഓഫറ്റ്

ഇന്ഡേവ്യ'  യഹിനല സപധഞാനെ എഴന്ദുതന്ദുകഞാരന് .  രഞാച്ചുംസത്വരലൂപഹിനനെകഞാളചച്ചും കലൂടെന്ദുസല്

ഗ്രദവരണങ്ങള് നെടെതഹി കലൂടെന്ദുസല് പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് അദദ്ദേഹച്ചും എഴന്ദുസഹിയഹിടചണറ്റ്.  വളനര

യന്ദുകവ്യധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞായ ഒരന്ദു സമശ്രീപനെമഞാണറ്റ് സശ്രീസഞാറഞാച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരന്നഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.

അസന്ദുനകഞാണന്ദുസനന്ന മഞാനെവ്യസകറ്റ് ദവണഹിദപ്പെഞാലന്ദുച്ചും സസവ്യതഹിനന്റെ കഞാരവ്യതഹില് വഹിടചവശ്രീഴറ്റ്ച

നചയഞാന് അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദുകമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.   നപഞാസന്ദുദവ ക്ഷേമഞാപണതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും,

സസൗമവ്യസയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ഒനക സത്വരങ്ങള് മഞാസസച്ചും നെഹിലനെഹിന്നഹിരന്ദുന്ന ഹഹനവ മണലങ്ങളഹില്

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ബസൗദഹികമഞായ നെഹിശഹിസസത്വച്ചും സമഞാന്തരങ്ങളഹിലഞാതസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സത്വരലൂപഹിനന്റെ സപധഞാനെ ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകള് സത്വശ്രീകരഹിചചനകഞാണറ്റ് അവനയ ശകമഞായ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ

ചരഹിസസ വഹിശകലനെങ്ങളഞാകഹി സശ്രീസഞാറഞാച്ചും വഹികസഹിപ്പെഹിചച.

സശ്രീസഞാറഞാമഹിനന്റെ സസവ്യസന്ധസയറ്റ്കന്ദുച്ചും ദനെരഹിടചള സമശ്രീപനെതഹിനെന്ദുച്ചും ഭയരഞാഹഹിസവ്യതഹിനെന്ദുച്ചും

ദനെനര എനെഹികറ്റ് ബഹന്ദുമഞാനെച്ചും ദസഞാന്നഹി.  അദദ്ദേഹച്ചും രഞാച്ചുംസത്വരലൂപഹിനന്റെ ദേഞാരശനെഹിക

വശ്രീക്ഷേണങ്ങള്കറ്റ് സപഞാദയഞാഗ്രഹിക സമശ്രീപനെച്ചും കലൂടഹിദചരതന്ദുനകഞാണന്ദു മഹിഴഹിദവകഹി.

സസവ്യതഹിനന്റെ കഞാരവ്യതഹില് അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു വഹിടചവശ്രീഴറ്റ്ചയറ്റ്കന്ദുച്ചും സയഞാറഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

വവ്യകഹിസത്വങ്ങളചനടെ മന്ദുന്നഹില് അവര എസസസനന്ന ഉയരന്നവരഞായഹിരന്ദുന്നഞാലന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും

സലകന്ദുനെഹിചഹിരന്ദുന്നഹില.  മറചപല ഹഹിനന്ദുകനളയന്ദുച്ചും ദപഞാനല കഞാല്പ്പെനെഹിക കഥകളഹിലന്ദുച്ചും മറചച്ചും

മന്ദുഴന്ദുകഹിയന്ദുമഹില.  വരതമഞാനെകഞാലതഹിനന്റെ സപശറ്റ്നെങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് സദേറ്റ്ഗ്രന്ദുണപലൂരണമഞായ

ഒരന്ദു ഭഞാവഹിയന്ദുനടെ ചഹിന്തകളഹിദലകറ്റ് ഒളഹിദചഞാടെഹി രക്ഷേനപ്പെടെഞാനെന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും സയഞാറഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

യഥഞാരഥസപശറ്റ്നെങ്ങളഹില് സശദ ദകസനശ്രീകരഹിചചനകഞാണറ്റ് അവനയ വഹിശദേമഞായന്ദുച്ചും

ആഴതഹിലന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും ദനെരഹിടച.

"ഹഹിനന്ദു ദക്ഷേസസങ്ങള് , അവയറ്റ്കറ്റ് എന്തന്ദു സച്ചുംഭവഹിചച ?" എന്ന അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും

വഞായഹിചറ്റ് ഞഞാന് സരഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു ദപഞായഹി.  എലഞാ മസങ്ങദളയന്ദുച്ചും ബഹന്ദുമഞാനെഹികന്ദുന്ന

ആതശ്രീയസയന്ദുനടെ നെഞാടെഞായ ഭഞാരസതഹിനന്റെ ദനെരകറ്റ് ഇസസമഞാസസച്ചും ഹകദയറച്ചും നെടെന്നഹിടചണറ്റ്

എന്ന കഞാരവ്യച്ചും ഞഞാനെറഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നഹില.  ഒരന്ദുപദക്ഷേ പന്ദുസഹിയസന്ദുച്ചും അസന്ദുനകഞാണന്ദുസനന്ന
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അപകത്വവന്ദുമഞായഹിരന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും ഇസഞാച്ചും യഥഞാരഥതഹില് അനെന്ദുകമയന്ദുള

മസമഞാനണന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എനന്റെ ധഞാരണ.

എന്നഞാല് വസറ്റ്സന്ദുസകള് ഒളഹിചച വയറ്റ്കഞാന് സപദസവ്യക കഞാരണനമഞാന്നന്ദുമഹിലഞാത

ഇസഞാമഹികദസസഞാസസചകളഹില് നെഹിന്നന്ദുസനന്ന സശ്രീസഞാറഞാച്ചും ഹഞാജരഞാകഹിയ നസളഹിവന്ദുകള് എലഞാ

ധഞാരണകനളയന്ദുച്ചും സകഹിടെച്ചും മറഹികന്ദുന്നസസ വലന്ദുസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ദക്ഷേസസങ്ങനള

സകരകഞാന് ആസലൂസസഹിസവന്ദുച്ചും നെഹിരന്തരവന്ദുമഞായ ആസകമണച്ചും സനന്ന നെടെന്നഹിടചണറ്റ്.

അസഞാകനട ഏസഞാനണലഞാ മന്ദുസശ്രീച്ചുംഭരണഞാധഹികഞാരഹികളചച്ചും വളനര ശന്ദുരറ്റ്കഞാന്തഹിദയഞാനടെ

പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

എന്നഹിടചച്ചും ആ യന്ദുദച്ചും അവസഞാനെഹിചഹിടഹില.  സഞാലഹിബഞാനനെയന്ദുച്ചും ഒസഞാമ ബഹിന്ലഞാദേനനെയന്ദുച്ചും

സദൃരറ്റ്ടെഹിച ഇസഞാമഹിക മസമസൗലഹികവഞാദേച്ചും ഇനപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുഭഞാരസനത കഞാഫഹിറന്ദുകളചനടെ

നെഞാടെഞായഹിടഞാണറ്റ് കണകഞാകന്ദുന്നസറ്റ്.  രഞാജവ്യനത പഹിടെഹിചടെകഹി അവഹിശത്വഞാസഹികളചനടെ മസനത

ഉന്മലൂലനെച്ചും നചയചന്ന ദജഞാലഹി പലൂരതശ്രീകരഹികഞാന് അവരഹിദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും നവമല് നകഞാളചന്നന്ദു.

ഹഹിനന്ദുകള് കലൂടെന്ദുസല് ജഞാഗ്രരലൂകരഞായഹിനലങഹില് ,  അവനര വശ്രീണന്ദുച്ചും ചസഹിയഹിലലൂനടെ

പരഞാജയനപ്പെടെന്ദുതന്ദുകയന്ദുച്ചും അവരന്ദുനടെ ഹപസദൃകച്ചും എനന്നദന്നകന്ദുമഞായഹി സന്ദുടെചച

നെശ്രീകനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.  നകഞാണഞാരഡേറ്റ് എല്സഹിനന്റെ രചനെകളചച്ചും 'ദവഞായഹിസറ്റ് ഓഫറ്റ്

ഇന്ഡേവ്യ'   സപസഹിദശ്രീകരഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നബല്ജഹിയതഹില് നെഹിന്നന്ദുള നചറന്ദുപ്പെകഞാരനെഞായ ഈ

എഴന്ദുതന്ദുകഞാരനനെ ഞഞാന് പലസപഞാവശവ്യച്ചും കണന്ദുമന്ദുടഹിയഹിടചണറ്റ്.  എല്സറ്റ് എന്നഹില് സപദസവ്യക

സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും ജനെഹിപ്പെഹിചച.  കഞാരണച്ചും ഒരന്ദു പഞാശഞാസവ്യനെഞായഹിരന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും ഏനസഞാരന്ദു

ഭഞാരസശ്രീയദനെകഞാളചച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് ഭഞാരസനതകന്ദുറഹിചറ്റ് അവഗ്രഞാഹമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഇകഞാരവ്യതഹില് ഞഞാനെന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സമഞാന്തരസത്വച്ചും വഹഹിചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് എല്സഹിനെറ്റ്

മദറനസഞാരന്ദു പഞാശഞാസവ്യദനെകഞാളചച്ചും കലൂടെന്ദുസലഞായഹി ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ സഞാമലൂഹവ്യ

വഹിരയങ്ങളഹില് അറഹിവന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. വളനര ആഴതഹില് പഠഹിചഹിടചള ഒരന്ദു പണഹിസനെന്ദുച്ചും,

നചയചന്ന എലഞാ കഞാരവ്യങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും വളനര യന്ദുകഹിപലൂരണനെന്ദുച്ചും ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.

അദയഞാദവ്യ ദസപഞാദക്ഷേഞാഭനത കന്ദുറഹിചചള അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ രചനെകള് വളനര

നെഹിശഹിസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

'ദവഞായഹിസറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ'  കന്ദു ദവണഹി എഴന്ദുസഹിയദപ്പെഞാള് എനെഹിനകഞാരന്ദുകഞാരവ്യച്ചും

മനെസഹിലഞായഹി.  ആധന്ദുനെഹിക ഇച്ചുംഗശ്രീരറ്റ്ഭഞാരയഹില് നെല രശ്രീസഹിയഹില് ഹഹിനന്ദുവശ്രീക്ഷേണനത

അവസരഹിപ്പെഹികഞാന് കഴഹിവന്ദുള എഴന്ദുതന്ദുകഞാരന്ദുനടെ ക്ഷേഞാമച്ചും നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്നന്ദു.  'ദവഞായഹിസറ്റ്

ഓഫറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ'  ദയഞാടെറ്റ് ദചരന്നറ്റ് കന്ദുനറ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് സപസഹിദശ്രീകരഹികഞാന് ഞഞാന്
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സശ്രീരന്ദുമഞാനെഹിചച.  പന്ദുരഞാസനെഭഞാരസനത കന്ദുറഹിചചള എനന്റെ ചരഹിസസപന്ദുസറ്റ്സകതഹിനന്റെ

സച്ചുംക്ഷേഹിപറ്റ്സ രലൂപമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവയഹില് ആദേവ്യദതസറ്റ്.  1994  ല് സപസഹിദശ്രീകരഹിച ആ

പന്ദുസറ്റ്സകതഹിനെറ്റ് "ആരവ്യന് അധഹിനെഹിദവശച്ചും എന്ന മഹിഥവ്യ"  എന്നഞാണറ്റ് ഞഞാന് ദപരഹിടസറ്റ്.

ഇതരച്ചും നചറഹിയ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് അവയന്ദുനടെ സശ്രീനര കന്ദുറഞ്ഞ വഹില കഞാരണച്ചും കലൂടെന്ദുസല്

ദപരഹില് എതന്ദുമദലഞാ എന്നന്ദു ഞഞാന് കരന്ദുസഹി.

ഹഹിനന്ദുമസനതകന്ദുറഹിചറ്റ് വലഹിയ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് എഴന്ദുസഞാനെന്ദുച്ചും എനെഹികറ്റ് സപദചഞാദേനെച്ചും കഹിടഹി.

ഞഞാന് എനന്റെ കന്ദുനറ ദലഖനെങ്ങളചനടെ ഒരന്ദു സമഞാഹഞാരച്ചും "എഴന്ദുദന്നല്കലൂ അരജന്ദുനെഞാ:

ഹഹിനന്ദുമസവന്ദുച്ചും ആധന്ദുനെഹിക ദലഞാകവന്ദുച്ചും"   എന്ന ദപരഹില് 1995 ല് സപസഹിദശ്രീകരഹിചച.

ഇസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എനന്റെ ആദേവ്യനത സഞാമലൂഹവ്യ-രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ-ചഹിന്തഞാപരമഞായ പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും.

അസഹില് വഹിവഹിധ വഹിരയങ്ങനള അധഹികരഹിചറ്റ് ഞഞാന് എഴന്ദുസഹിയഹിടചള കന്ദുദറദയനറ

ദലഖനെങ്ങള് ഉള്നകഞാളഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഹഹിനന്ദുമസനതകന്ദുറഹിചറ്റ് സപദസവ്യകമഞായഹി ഞഞാനനെഞാരന്ദു പന്ദുസറ്റ്സകനമഴന്ദുസഹി.  "ഹഹിനന്ദുമസച്ചും,

കഞാലഞാസശ്രീസമഞായ പഞാരമരവ്യച്ചും"  (1995).  അസറ്റ് രഞാച്ചുംസത്വരലൂപഹിനന്റെ നെഹിരദദ്ദേശമനെന്ദുസരഹിചറ്റ്

എഴന്ദുസഹിയസഞാണറ്റ്.  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ വശ്രീക്ഷേണനതയഞാണറ്റ്  അസഹില് പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നസറ്റ്.

സഞാധഞാരണ ഉയരഞാറന്ദുള വഹിമരശനെങ്ങള്കറ്റ് ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവഹിനന്റെ മറന്ദുപടെഹി നകഞാടെന്ദുതന്ദു

നകഞാണന്ദുള ഒരന്ദു ദചഞാദദേവ്യഞാതര ഭഞാഗ്രവന്ദുച്ചും ഇസഹില് ഉള്നകഞാളഹിചഹിടചണറ്റ്.

ഈ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങനളലഞാച്ചും എന്നഹില് വലഹിയ ഒരന്ദു ഉതരവഞാദേഹിസത്വദബഞാധച്ചും ഉളവഞാകഹി.

കഞാരണച്ചും ഞഞാന് ആദരഞാഗ്രവ്യച്ചും  ആദവ്യഞാതഹികസ സന്ദുടെങ്ങഹിയ വഹിരയങ്ങനള കന്ദുറഹിചറ്റ്

മന്ദുനമഴന്ദുസഹിയഹിരന്ദുന്ന ലളഹിസമഞായ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങനളകഞാള് ഇവ ജനെങ്ങനള കലൂടെന്ദുസല്

ഹവകഞാരഹികമഞായഹി സത്വധശ്രീനെഹികഞാന് ദപഞാന്നവയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദസസമയച്ചും സനന്ന അവ

എനന്നയന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസല് സപദചഞാദേഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും എനന്റെ മഞാനെസഹികനെഹിലനയ സത്വഞാധശ്രീനെഹിചറ്റ്

എനന്ന കരര്മ്മനെഹിരസനെഞാകന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

'എഴന്ദുദന്നല്കലൂ അരജന്ദുനെഞാ'  എന്ന പന്ദുസറ്റ്സകതഹിനന്റെ ചന്ദുവടെന്ദുപഹിടെഹിചറ്റ് ഏസഞാനെന്ദുച്ചും

വരരങ്ങള്കറ്റ് ദശരച്ചും ഞഞാന് 'ഉണരന്ന ഭഞാരസശ്രീയന് '  എന്ന മനറഞാരന്ദു പന്ദുസറ്റ്സകവന്ദുച്ചും

എഴന്ദുസഹി.  നവറന്ദുനസ കന്ദുനറ കഞാരവ്യങ്ങള് പറഞ്ഞന്ദു ദപഞാകന്ദുന്ന ഹശലഹിയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

വവ്യസവ്യസറ്റ്സമഞായഹി,  സപദചഞാദേനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ദസപരണയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും സത്വരച്ചും കലൂടെഹി ഞഞാന്

അസഹിലന്ദുപദയഞാഗ്രഹിചച.  ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ് വസറ്റ്സന്ദുസകനളകന്ദുറഹിചചള അറഹിവഹിനന്റെ മഞാസസമല,

മഹതഞായ കഞാരവ്യമഞാനണങഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും ആധന്ദുനെഹികദലഞാകതഹിനെന്ദുമന്ദുന്നഹില്
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എഴന്ദുദന്നറചനെഹിന്നറ്റ് അസഹിനനെ അവസരഹിപ്പെഹികഞാനെന്ദുള ഇചഞാശകഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും കന്ദുറവന്ദുണറ്റ്.

ഹവദദേശഹിക ആധഹിപസവ്യതഹിന് കശ്രീഴഹില് നെടെന്ന നെലൂറഞാണന്ദുകദളഞാളമന്ദുള

അടെഹിചമരതലഞാണറ്റ് അസഹിനെന്ദു ഒരന്ദു കഞാരണച്ചും.  യദേഞാരഥതഹിലന്ദുള വഹിശത്വഞാസങ്ങദളയന്ദുച്ചും

സപവരതഹികദളയന്ദുച്ചും പരഹിഗ്രണഹികഞാനസ എലഞാ മസങ്ങനളയന്ദുച്ചും സന്ദുലവ്യനപ്പെടെന്ദുതഞാന് നെടെതന്ദുന്ന

ഹഹിനന്ദുകളചനടെ സത്വന്തച്ചും സശമച്ചും വരന്ദുതഹിവച ചഹിന്തഞാകന്ദുഴപ്പെമഞാണറ്റ് ഇസഹിനെന്ദുള മനറഞാരന്ദു

കഞാരണച്ചും.

ഞഞാന് ഹഹിനന്ദുകളചനടെ സങല്പ്പെശകഹിദയയന്ദുച്ചും സച്ചുംഘശകഹിദയയന്ദുച്ചും ഉണരതഹിവഹിടെഞാന്

ആസഗ്രഹഹിചച.  ഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് ഈ പന്ദുസറ്റ്സകതഹിനന്റെ അവസഞാരഹിക എഴന്ദുസഞാന് എനെഹികന്ദു

രഞാച്ചുംസത്വരലൂപഹിനനെ സനന്ന കഹിടഹി.  അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു വരരതഹിനെകച്ചും ഇഹദലഞാകവഞാസച്ചും

നവടെഹിയന്ദുകയന്ദുച്ചും ഉണഞായഹി.  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ദവരപഞാടെറ്റ് ഹഹിനന്ദു ചഹിന്തഞാമണലതഹില്

വലഹിനയഞാരന്ദു വഹിടെവറ്റ് സദൃരറ്റ്ടെഹിചച.  വളനര അപലൂരവമഞായഹിടറ്റ് മഞാസസദമ അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് സന്ദുലവ്യച്ചും

നെഹില്കന്ദുന്ന ഒരന്ദു വകഞാവഹിനനെ ഏനസഞാരന്ദു സമലൂഹതഹിനെന്ദുച്ചും കഹിടചകയന്ദുളളൂ.

എനന്റെ രചനെകള് പല  സപധഞാനെ ഹഹിനന്ദുദനെസഞാകളചച്ചും വഹിവഹിധ പശഞാതലങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുള

നെഹിരവധഹി ഹഹനവചഹിന്തകരന്ദുച്ചും വഞായഹികഞാനെഹിടെയഞായഹി.  ഇസറ്റ് പന്ദുസഹിയ പല

സമരകങ്ങളഹിദലകന്ദുച്ചും പരഹിചയങ്ങളഹിദലകന്ദുച്ചും,  അവയഹിലലൂനടെ പല പന്ദുസഹിയ

അറഹിവന്ദുകളഹിദലകന്ദുച്ചും എനന്ന നെയഹിചച.  അരന്ദുണ് രലൂരഹി,  എസറ്റ് ഗ്രന്ദുരന്ദുമലൂരതഹി,  വരര

ദഭഞാനസ സന്ദുടെങ്ങഹി ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഈ രച്ചുംഗ്രതന്ദുള പല സപമന്ദുഖ എഴന്ദുതന്ദുകഞാരന്ദുമഞായഹി

കണന്ദുമന്ദുടഞാന് എനെഹികറ്റ് അവസരങ്ങളചണഞായഹി.  ഇന്നറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹിനല എഴന്ദുതന്ദുകഞാരന്ദുനടെ

ഇടെയഹില് ഒരന്ദു നചറഹിയ നെവ്യളൂനെപക്ഷേമഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും,  അവര പല വഹിരയങ്ങളഹിലഞായഹി പല

സപധഞാനെനപ്പെട രചനെകളചച്ചും നെടെതഹിയഹിടചണറ്റ്.

കഴഹിഞ്ഞ ഏസഞാനെന്ദുച്ചും വരരങ്ങളചനടെ കന്ദുറഞ്ഞ സമയതഹിനെന്ദുളഹില് നെഹിരവധഹി പന്ദുസഹിയ

എഴന്ദുതന്ദുകഞാര ഇസന്ദുദപഞാലന്ദുള വഹിരയങ്ങള് ഏനറടെന്ദുതറ്റ് ഹഹനവസഞാഹഹിസവ്യനത

ഇന്ഡേവ്യന് മഞാധവ്യമങ്ങളഹിനല ശബറ്റ്ദേമഞാകഹി വളരതന്ദുന്നസറ്റ് ഞഞാന് കണന്ദു.  എന്നഞാല്

കലൂടെന്ദുസല് ശകമഞായഹി നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്ന ഹഹനവവഹിരന്ദുദ ശബറ്റ്ദേങ്ങനള അസഹിനെറ്റ് ഇനെഹിയന്ദുച്ചും

മറഹികടെദകണസന്ദുണറ്റ്.  അടെന്ദുത ഒരന്ദു ദേശഞാബറ്റ്ദേതഹിനെന്ദുളഹില് ഈ വഹിജയച്ചും

ഹകവരഹികഞാനെഞാവന്ദുനമന്നന്ദുളസഞാണറ്റ് എനന്റെ സപസശ്രീക്ഷേ.  നെശ്രീണ സന്ദുരങതഹിനന്റെ

അദങ്ങസലകല് നെഞാമഹിദപ്പെഞാള് നവളഹിചച്ചും കഞാണന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.

അഡശഫ്രാകഡ്  ചബൗനഗ്ലെ - ഹൈദിന്ദകു വൈദിഡവൈകഡ്  ഡകഫന്ദ
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1992 ല് ബഞാബറ്റ്റഹി മസറ്റ്ജഹിദേറ്റ് സച്ചുംഭവതഹിനന്റെ പശഞാതലതഹിലഞാണറ്റ് അദശഞാകറ്റ് ചസൗനഗനയ

മന്ദുച്ചുംഹബയഹില് വചറ്റ്  ഞഞാന് കഞാണന്ദുന്നസറ്റ്.  ഒരന്ദു ധനെഹികവവ്യവസഞായഹി കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബതഹില് നെഹിന്നറ്റ്

വന്ന ആളഞായഹിരന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും സനന്റെ സമയച്ചും വഹി എചറ്റ് പഹി യറ്റ്കന്ദു ദവണഹി സമരപ്പെഹികഞാനെഞാണറ്റ്

അദദ്ദേഹച്ചും സശ്രീരന്ദുമഞാനെഹിചസറ്റ്.  സകദമണ അദദ്ദേഹച്ചും ആ സച്ചുംഘടെനെയന്ദുനടെ മഹഞാരഞാരറ്റ്സടെയഹിനല

സപമന്ദുഖനെഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു.  ആദേവ്യമഞായഹി ദഡേഞാ വരറ്റ്ഠയഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനനെനന്ന

പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹിയസറ്റ്.  ഞങ്ങളചനടെ ഇടെപഴകലഹിനനെ അദദ്ദേഹച്ചും ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയറ്റ്സന്ദു.

ഹഹിനന്ദുകളചനടെ വശ്രീക്ഷേണച്ചും മഞാധവ്യമങ്ങളഹിലലൂനടെയന്ദുച്ചും ഇനന്റെരനനെറഹിലലൂനടെയന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദു വഹിദവകറ്റ്

ദകസനയന്ദുനടെ നവബറ്റ് ഹസറഹിലലൂനടെയന്ദുച്ചും സപചരഹിപ്പെഹികഞാനെന്ദുള ആശയതഹിദലകറ്റ് അദശഞാകറ്റ്

ദവഗ്രച്ചും സനന്ന ആകദൃരറ്റ്ടെനെഞായഹി.  എനന്റെ ചഹില പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചച്ചും ദലഖനെങ്ങളചച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും

ഓണ്ഹലനെഹില് സപസഹിദശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  ആധന്ദുനെഹിക കമവ്യളൂടരയന്ദുഗ്രതഹില്

ഹഹനവവശ്രീക്ഷേണങ്ങനള എലഞാവരഹിലന്ദുച്ചും എതഹികഞാന് ഇതരതഹിലന്ദുള മഞാധവ്യമ

സപവരതനെച്ചും അസവ്യഞാവശവ്യമഞാണറ്റ്. അനലങഹില് ഹഹിനന്ദുവഹിരന്ദുദ വളനചഞാടെഹികലന്ദുകള് ദചഞാദേവ്യച്ചും

നചയനപ്പെടെഞാനസ സപചരഹിപ്പെഹികനപ്പെടെന്ദുച്ചും.

'ഹൈദിന്ദകുയെദിസനം  ടകുനഡേ'

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മനത സച്ചുംബന്ധഹികന്ദുന്ന ആതശ്രീയവന്ദുച്ചും സഞാമലൂഹവ്യവന്ദുച്ചും മറചമഞായ

മഹികവഹിരയങ്ങളചച്ചും റഹിദപ്പെഞാരടറ്റ് നചയചന്ന ഒരന്ദു സപസഹിദശ്രീകരണമഞാണറ്റ് 'ഹഹിനന്ദുയഹിസച്ചും ടെന്ദുനഡേ'.

അസഹിശയകരമഞായ സച്ചുംഗ്രസഹിനയനന്തന്നഞാല് അസറ്റ് നെടെതഹിനകഞാണറ്റ് ദപഞാകന്ദുന്നസറ്റ്

പഞാശഞാസവ്യരഞായ സത്വഞാമഹിമഞാരഞാണറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ്.  ഇന്ഡേവ്യയഹില് ഞഞാന് ഒപ്പെച്ചും ദചരന്നറ്റ്

സപവരതഹിചചനകഞാണഹിരന്ദുന്ന ഹഹനവ സഗ്രലൂപ്പെചകളചദടെസഹിനെറ്റ് സന്ദുലവ്യമഞായ ഒരന്ദു സമശ്രീപനെമഞാണറ്റ്

ഇവരന്ദുച്ചും പന്ദുലരതഹിയഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  ഞഞാന് അവരന്ദുമഞായഹി അതരച്ചും വഹിരയങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ്

ചരചകളഹില് ഏരനപ്പെടച.  ആദേവ്യമസറ്റ് സപധഞാനെമഞായന്ദുച്ചും ചരഹിസസപരമഞായ

വഹിരയങ്ങനളകന്ദുറഹിചഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സകദമണ ആയന്ദുരദവദേവന്ദുച്ചും,  ദവദേദജവ്യഞാസഹിരവന്ദുച്ചും ഒടെന്ദുവഹില്

മസച്ചുംമഞാറ വഹിരയവന്ദുച്ചും ഒനക അസഹില് വന്നന്ദു.

രഞാച്ചുംസത്വരലൂപഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സശ്രീസഞാറഞാച്ചും ദഗ്രഞായലഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സത്വധശ്രീനെച്ചും 'ഹഹിനന്ദുയഹിസച്ചും ടെന്ദുനഡേ'  യഹില്

ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ഏറവന്ദുച്ചും സമരരനെഞായ വകഞാവറ്റ് എന്നഞാണറ്റ് അവര

രഞാച്ചുംസത്വരലൂപഹിനനെ വഹിദശരഹിപ്പെഹിചസറ്റ്. 'ഹഹിനന്ദുയഹിസച്ചും ടെന്ദുനഡേ' യന്ദുനടെ പഹിന്നഹില് സപവരതഹിചഹിരന്ദുന്ന

സശശ്രീ സന്ദുസബഹ്മണവ്യ സത്വഞാമഹി പഞാശഞാസവ്യ ദദേശതറ്റ് ജനെഹിച വവ്യകഹിയഞായഹിരന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും,
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ആസശമതഹിനന്റെ അധഹിപസഹിയന്ദുച്ചും സദേറ്റ്ഗ്രന്ദുരന്ദുവന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസ ദേരശനെങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും,

ആദേരശങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും മലൂരതഹിമദേറ്റ് ഭഞാവവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹച്ചും ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ഒരന്ദു

മഹികച എഴന്ദുതന്ദുകഞാരനെന്ദുച്ചും വഞാങ്ഗ്മഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.   'ഡേഞാന്സഹിങറ്റ് വഹിതറ്റ് ശഹിവ',  'ദമരജഹിങറ്റ്

വഹിതറ്റ് ശഹിവ'  സന്ദുടെങ്ങഹിയ സനന്റെ നെഹിരവധഹി പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളഹിലലൂനടെ അദദ്ദേഹച്ചും അസറ്റ്

നസളഹിയഹിചഹിടചണറ്റ്.  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ പഞാശഞാസവ്യ സനെവ്യഞാസഹി ശഹിരവ്യന്മഞാരന്ദുച്ചും ഇദസദപഞാനല

അചടെകവന്ദുച്ചും ഉള്കഞാഴറ്റ്ചയന്ദുച്ചും സമരപ്പെണവന്ദുച്ചും ഒതഹിണങ്ങഹിയ സപഗ്രതരഞായഹിരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

മഹിരണറഹിമഞാരന്ദുനടെ കന്ദുതഹിസ സപവരതഹികനളകന്ദുറഹിചചച്ചും അവ ഹഹിനന്ദുസമലൂഹതഹിനെറ്റ്

വരന്ദുതഹിവയറ്റ്കന്ദുന്ന വഹിപതന്ദുകനളകന്ദുറഹിചചച്ചും അവര വളനര ജഞാഗ്രരലൂകരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

കന്ദുറചച വരരങ്ങള്കന്ദു ദശരച്ചും ഞഞാന് ഹവഞായഹിയഹിലന്ദുള അവരന്ദുനടെ ആസശമച്ചും

സനരശഹികഞാനെഹിടെയഞായഹി.  ഭലൂമഹിയഹിനല സത്വരഗ്രച്ചും എന്നന്ദു ദസഞാന്നഹികന്ദുന്ന വഹിധച്ചും

മദനെഞാഹരമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.  ഹവഞായഹിയഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും പഴയസന്ദുച്ചും സപകദൃസഹിരമണശ്രീയവന്ദുമഞായ

കസൗഐ ദേത്വശ്രീപഹില് നെഹിറനയ പലൂദന്തഞാടങ്ങളചച്ചും,  നവളചഞാടങ്ങളചച്ചും,  ജലഞാശയങ്ങളചച്ചും ഒനക

ദചരന്നറ്റ് രഞാങറ്റ്സഗ്രഹി-ല ദപഞാനലയന്ദുള ഒരന്ദു സപദദേശച്ചും.

അവഹിനടെ ഒദരസമയച്ചും ഭഞാവഹിയഹിനല ഹഹിനന്ദുമസനതയന്ദുച്ചും,  ഏറവന്ദുച്ചും സപഞാചശ്രീനെമഞായ കഞാലനത

ഹഹിനന്ദുമസനതയന്ദുച്ചും അനെന്ദുഭവഹികഞാന് പറചച്ചും.  ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ് പരസറ്റ്പരച്ചും സച്ചുംദവദേഹികഞാന്

പറഹിയ ഒരന്ദു ദവദേഹിനയഞാരന്ദുകന്ദുക,  ആധന്ദുനെഹികകഞാലഘടതഹിനല ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മതഹിനന്റെ

ഉയരനതഴന്ദുദന്നല്പ്പെഹിനനെ  വഹിശത്വസ്ഥസദയഞാനടെ ദരഖനപ്പെടെന്ദുതന്ദുക സന്ദുടെങ്ങഹിയ മഹതഞായ

ദസവനെങ്ങളഞാണറ്റ് 'ഹഹിനന്ദുയഹിസച്ചും ടെന്ദുനഡേ'  നചയറ്റ്സന്ദു നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുമസതഹിനല

വഹിഭഞാഗ്രശ്രീയസകനള അസഹിജശ്രീവഹിചറ്റ് ഇതരച്ചും ഒരന്ദു ഐകവ്യച്ചും ആദേവ്യമഞായഹി കഞാണഹിചച സന്നസറ്റ്

പഞാശഞാസവ്യ ഹഹിനന്ദുകളഞാനണന്നസറ്റ് രസകരമഞാണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദു എന്ന ദപരഹിദനെഞാടെറ്റ് അകലച്ചും പഞാലഹികഞാന് സശമഹികന്ദുന്ന ദേന്ദുരബലചഹിതരഞായ

ഹഹിനന്ദുകളഹില് നെഹിന്നറ്റ് വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായഹി  'ഹഹിനന്ദുയഹിസച്ചും ടെന്ദുനഡേ'  ആ ദപര വളനര

അഭഹിമഞാനെദതഞാടെന്ദു കലൂടെഹിതനന്ന പറയന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദു എന്ന വഞാകഹിദനെഞാടെന്ദുള സപസഹിദലഞാമ

മദനെഞാഭഞാവച്ചും മഹിരണറഹിമഞാരന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ഹവദദേശഹിക ഭരണതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ദേന്ദുരറ്റ്സപചരണതഹിനന്റെ

അനെന്തര ഫലമഞാണറ്റ് എന്നവര ചലൂണഹികഞാടചന്നന്ദു.  നെഹിരവധഹി ഹഹിനന്ദുകള് യഞാനസഞാരന്ദു

സച്ചുംശയവന്ദുച്ചും കലൂടെഞാനസ സങ്ങളചനടെ കന്ദുടഹികനള അയചച നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന സകഹിസറ്റ്സവ്യന്

സറ്റ്കലൂളചകളഹില് നെഹിന്നഞാണറ്റ് ഈ മദനെഞാഭഞാവതഹില് കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും വന്നഹിടചളസറ്റ്.  സങ്ങനള

മസച്ചുംമഞാറഞാന് സദേഞാ സന്നദരഞായഹി ഇരഹികന്ദുന്ന മനറഞാരന്ദു മസതഹിനന്റെ സറ്റ്കലൂളചകളഹിദലകറ്റ്
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സങ്ങളചനടെ കന്ദുടഹികനള അയകന്ദുന്നവരകറ്റ്  കന്ദുനറ ആത പരഹിദശഞാധനെയന്ദുനടെ

ആവശവ്യമന്ദുണറ്റ്.  'ഹഹിനന്ദുയഹിസച്ചും ടെന്ദുനഡേ' അസഞാണറ്റ് നെല്കന്ദുന്നസറ്റ്.

ഒരഹികല് കസൗഐയഹില് വചറ്റ് എനെഹികറ്റ് ഹനെന്ദുമഞാന്സത്വഞാമഹിയന്ദുനടെ ശകമഞായ ഒരന്ദു

ദേരശനെമന്ദുണഞായഹി.  അദദ്ദേഹച്ചും വവ്യകമഞായന്ദുച്ചും ദകഞാപഹിരറ്റ്ഠനെഞായഹി കഞാണനപ്പെടച.

സപകദൃസഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ഭലൂമഹി (സശ്രീസ) യന്ദുനടെയന്ദുച്ചും രക്ഷേകനനെന്ന നെഹിലകറ്റ്, നെഞാച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ നസറചകള്

സഹിരന്ദുതഹി രഞാമരഞാജവ്യതഹിദലകറ്റ് സഹിരഹിചച ദപഞാകണനമന്നറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും ഉദേറ്റ്ദബഞാധഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.

അനലങഹില് വലഹിയ ദസഞാസഹിലന്ദുള ദേന്ദുരവസ്ഥകള് നെനര്മ്മ കഞാതഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  നെമന്ദുകറ്റ്

ഹനെന്ദുമഞാന്സത്വഞാമഹിയന്ദുനടെ ഈ മന്ദുന്നറഹിയഹിപ്പെഹിനെറ്റ് നചവഹിനകഞാടെന്ദുകഞാച്ചും.  വഞായന്ദുപന്ദുസസനെന്ദുച്ചും

ദേഹിവവ്യഹസനെവ്യതഹിനന്റെ നെഞായകനെന്ദുച്ചും ജശ്രീവജഞാലങ്ങളചനടെ സച്ചുംരക്ഷേകനെന്ദുമഞായ അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

വഞാകന്ദുകനള നെമന്ദുകറ്റ് ധഹികരഹികഞാസഹിരഹികഞാച്ചും.

ഫപജഫ്രാ ഭഫ്രാരതദി

ഒരഹികല് ദബഞാച്ചുംനബയഹിലഞായഹിരഹികന്ദുദമഞാള് ഹഹദേരഞാബഞാദേഹിലന്ദുള ഒരന്ദു സച്ചുംഘടെനെയഹില്

നെഹിന്നറ്റ് ഞങ്ങള്നകഞാരന്ദു ഫഞാകറ്റ്സറ്റ് സദനശച്ചും കഹിടഹി.  ഞഞാന് അവരകന്ദുദവണഹി

സപസച്ചുംഗ്രഹികഞാന് നചലണനമന്ന ഒരന്ദു അഭവ്യരഥനെയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.  ഇങ്ങനനെയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

ഞഞാന് സപജ്ഞഞാഭഞാരസഹിനയ കന്ദുറഹിചറഹിഞ്ഞസറ്റ്.  1996  ലഞാണറ്റ് ആദേവ്യമഞായഹി ഞഞാന്

ഹഹദേരഞാബഞാദേഹില് സപസച്ചുംഗ്രഹിചസറ്റ്.  സപജ്ഞഞാഭഞാരസഹികന്ദു ദവണഹി ദവദേങ്ങളചച്ചും വഹിജ്ഞഞാനെ

ഭഞാരസഹികറ്റ് ദവണഹി ആയന്ദുരദവദേവന്ദുച്ചും ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു വഹിരയങ്ങള് .  സദേസറ്റ് വളനര വലന്ദുസന്ദുച്ചും

അവരന്ദുനടെ ദചഞാദേവ്യങ്ങള് വളനര ഗ്രച്ചുംഭശ്രീരങ്ങളചച്ചും ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു.   സപജ്ഞഞാഭഞാരസഹിയന്ദുനടെ

സപസഹിദശ്രീകരണമഞായ 'സപജ്ഞ'  പന്ദുറതഹിറകന്ദുന്നസന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടറ്റ് 1997 ല് ഞഞാന്

ഹഹദേരഞാബഞാദേഹില് സഹിരഹിനകനയതഹി.  ആ സപസഹിദശ്രീകരണതഹിനെന്ദു ദവണഹി സന്ദുടെരചയഞായഹി

ദലഖനെങ്ങള് നകഞാടെന്ദുകഞാറന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് 1999 ല് ഞഞാന് അവരകന്ദു ദവണഹി

നെഹിരവധഹി പരഹിപഞാടെഹികളഹില് പനങടെന്ദുതന്ദു.  ഈ പന്ദുസറ്റ്സകതഹില് ഇനെഹി

സപസഹിപഞാദേഹികഞാനെഹിരഹികന്ദുന്ന,  ഹഹദേരഞാബഞാദേറ്റ് ആരചറ്റ് ബഹിരപ്പെചമഞായന്ദുള ഒരന്ദു സച്ചുംവഞാദേവന്ദുച്ചും

അസഹില് നപടെന്ദുച്ചും.

സപജ്ഞഞാഭഞാരസഹിയഞാണറ്റ് ഒരന്ദുപദക്ഷേ ഭഞാരസതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും നെന്നഞായഹി സച്ചുംഘടെഹിപ്പെഹികനപ്പെട

ഹഹിനന്ദു ബന്ദുദഹിജശ്രീവഹികളചനടെയന്ദുച്ചും ചഹിന്തകരന്ദുനടെയന്ദുച്ചും സച്ചുംഘടെനെ.  അസറ്റ് വഹിവഹിധസന്ദുറകളഹിലന്ദുള

സപധഞാനെ ചഹിന്തകനര ഒരന്ദുമഹിചച നകഞാണന്ദുവരന്ദുകയന്ദുച്ചും അവരകറ്റ് സച്ചുംദവദേഹികഞാനെന്ദുച്ചും ചരച
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നചയഞാനെന്ദുമന്ദുള ദവദേഹികള് ഒരന്ദുകന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.  ഇതരച്ചും അനെവധഹി സച്ചുംരച്ചുംഭങ്ങള്

ഇന്ഡേവ്യയഹില് അദങ്ങഞാളമഹിദങ്ങഞാളച്ചും ഉയരന്നന്ദുവരന്ദുനമന്നന്ദു സപസവ്യഞാശഹികഞാച്ചും.

ഭഫ്രാരതജീയെ ജനതഫ്രാ പഫ്രാരട്ടദി

സഞാമസഹിയഞാനസ ഇതരച്ചും സച്ചുംവഞാദേങ്ങളഹിലലൂനടെ സത്വഞാഭഞാവഹികമഞായന്ദുച്ചും ഞഞാന് ആര എസറ്റ്

എസഹിനന്റെ മനറഞാരന്ദു അനെന്ദുബന്ധ സച്ചുംഘടെനെയഞായ ബഹി നജ പഹി ദയഞാടെന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ പല

സപധഞാനെദനെസഞാകദളഞാടെന്ദുച്ചും സമരകതഹില് വന്നന്ദു.  ഈ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയസപസ്ഥഞാനെച്ചും

എങ്ങനനെയഞാണറ്റ് അപകടെകഞാരഹികദളഞാ കന്ദുറഞ്ഞപക്ഷേച്ചും മസമസൗലഹികവഞാദേഹികള് സനന്നദയഞാ

ആയഹി മഞാറന്ദുന്നനസന്നസറ്റ് എനെഹിനകഞാരഹികലന്ദുച്ചും മനെസഹിലഞായഹില.   അകഞാരവ്യതഹില് ഞഞാന്

പലൂരണമഞായന്ദുച്ചും പരഞാജയനപ്പെടച.  പഞാശഞാസവ്യവശ്രീക്ഷേണതഹില് നെഹിന്നലഞാനസ ഹഹനവവന്ദുച്ചും

ധഞാരര്മ്മഹികവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു നെഹിലപഞാടെഹില് നെഹിലനകഞാളചന്ന അവര വളനര സന്ദുറന്ന

വശ്രീക്ഷേണങ്ങളചളവരഞായഹിടഞാണറ്റ് ഞഞാന് കണസറ്റ്.  ഇന്ഡേവ്യയഹില് വലസന്ദുപക്ഷേച്ചും എന്നഞാണറ്റ്

മഞാധവ്യമങ്ങള് അവനരകന്ദുറഹിചറ്റ് വഹിദശരഹിപ്പെഹികന്ദുന്നനസങഹിലന്ദുച്ചും സസവ്യഞാഹഞാരച്ചും,

ഹജവവവ്യവസ്ഥ,  ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസച്ചും,  ദവദേഞാന്തച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ വഹിരയങ്ങളഹിലന്ദുള അവരന്ദുനടെ

നെഹിലപഞാടെന്ദുകളചച്ചും പഞാശഞാസവ്യ ഉപദഭഞാഗ്ര സച്ചുംസറ്റ്കഞാരദതഞാടെന്ദുള എസഹിരപ്പെചനമഞാനക

അദമരഹികയഹിലഞാനണങഹില് ഇടെസന്ദുപക്ഷേച്ചും എന്ന വഹിദശരണമഞായഹിരഹികന്ദുച്ചും അവരകറ്റ്

ദനെടെഹിനകഞാടെന്ദുകന്ദുക. സകദമണ ഞഞാന് 'ബഹി നജ പഹി ടെന്ദുനഡേ' യഹില് സഹിരനഞ്ഞടെന്ദുപ്പെചകള് മന്ദുസല്

അണന്ദുപരശ്രീക്ഷേണവന്ദുച്ചും മഹിരണറഹിസപവരതനെവന്ദുച്ചും വനരയന്ദുള വഹിരയങ്ങളഹില്

ദലഖനെങ്ങള് എഴന്ദുസന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.

1998 നല അവരന്ദുനടെ ഇലക്ഷേന് വഹിജയതഹിനെന്ദുദശരച്ചും ഞഞാന് ബഹി നജ പഹിയന്ദുനടെ സപമന്ദുഖ

ദനെസഞാവന്ദുച്ചും ആഭവ്യന്തര മസന്തഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്ന സശശ്രീ എല്  നക അദേത്വഞാനെഹിനയദപ്പെഞാലന്ദുള

ദനെസഞാകനള കഞാണന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  ഗ്രഹിരഹിലഞാല് ജയഹിന് വഴഹിയഞായഹി അദേത്വഞാനെഹികറ്റ് എനന്റെ

സപവരതനെങ്ങനളപ്പെറഹി അറഹിവന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഒരന്ദു ബഹി നജ പഹി സരകഞാര അധഹികഞാരതഹില്

വന്നന്ദു എന്നകഞാരവ്യച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന് പസസസപവരതകരകന്ദുച്ചും മഞാധവ്യമസപവരതകരകന്ദുച്ചും

കഴഹിയന്ദുന്നഹില എന്നറ്റ് അദേത്വഞാനെഹി എദന്നഞാടെന്ദു പറഞ്ഞന്ദു. ഏസന്ദുവഹിദധനെയന്ദുച്ചും ഈ ഗ്രവണ്നമന്റെന്റിനനെ

അപകശ്രീരതഹിനപ്പെടെന്ദുതഞാനെന്ദുച്ചും അസ്ഥഹിരനപ്പെടെന്ദുതഞാനെന്ദുച്ചും അവര ആകഞാവന്ദുന്നനസലഞാച്ചും

നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുപഞാരമരവ്യദതഞാടെറ്റ് ബഹന്ദുമഞാനെമന്ദുണറ്റ് എന്ന ഒറകഞാരണച്ചും

നകഞാണറ്റ് പഞാശഞാസവ്യവന്ദുച്ചും ഭഞാരസശ്രീയവന്ദുമഞായ പസസമഞാധവ്യമങ്ങള് എസസമഞാസസമഞാണറ്റ് ഈ

ഗ്രവണ്നമന്റെന്റിനനെ അധഹിദക്ഷേപഹികന്ദുന്നനസന്നസറ്റ് ഞഞാന് കണന്ദുമനെസഹിലഞാകഹി.
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ഒരകു  ബബൗദ്ധദിക  ക്ഷഫതദിയെന്

വഹി എചറ്റ് പഹി യറ്റ്കന്ദു ദവണഹി ഇച്ചുംഗണഹില് സപസച്ചുംഗ്രപരവ്യടെനെച്ചും നെടെതഹിനകഞാണഹിരന്ദുന്നദപ്പെഞാള്

ദേഹിവദസനെ പന്ദുസഹിയ പന്ദുസഹിയ സപസച്ചുംഗ്രങ്ങള് സയഞാറഞാദകണഹി വന്നന്ദു.  അദപ്പെഞാഴഞാണറ്റ്

ബസൗദഹിക ക്ഷേസസഹിയന് എന്ന ഒരഞാശയച്ചും എന്നഹില് ഉദേഹിചസറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുസമലൂഹനത

സപസഹിദരഞാധഹികന്ദുന്ന ചന്ദുമസലയന്ദുള ദയഞാദഞാകളചനടെ സമലൂഹമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ക്ഷേസസഹിയര .

വഹിവരസഞാദങസഹികവഹിദേവ്യയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും കമവ്യളൂടരവഹിപ്ലേവതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ഈ കഞാലഘടതഹില്

ബസൗദഹിക ക്ഷേസസഹിയര കഞാലഘടതഹിനന്റെ ആവശവ്യമഞാണറ്റ് എന്നറ്റ് ഞഞാന് നെഹിരദദ്ദേശഹിചച.

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും പന്ദുസഹിയ ആശയങ്ങനള ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹിചഹിടചണറ്റ്.  ഈ പന്ദുസഹിയ

കഞാലഘടതഹില് ആസന്ദുരഹികശകഹികള് ഉയരതന്ദുന്ന നവലചവഹിളഹികനള ദനെരഹിടെഞാന്

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും സത്വന്തച്ചും അന്തരദേരശനെങ്ങളചനടെ ശകഹിനയ കലൂടെന്ദുസല് ബഞാഹവ്യമഞായ

സലങ്ങളഹില് ഉപദയഞാഗ്രഹിദകണഹി ഇരഹികന്ദുന്നന്ദു.

സശ്രീസഞാറഞാച്ചും ദഗ്രഞായലഹിനെറ്റ് ഈ ആശയച്ചും ദബഞാധഹിചച.  അസഹിനനെ കലൂടെന്ദുസല് വഹികസഹിപ്പെഹികഞാന്

അദദ്ദേഹച്ചും എദന്നഞാടെന്ദു ആവശവ്യനപ്പെടച.  ഈ ആശയച്ചും 'ഉണരലൂ ഭഞാരസഞാ'   എന്ന എനന്റെ

പന്ദുസറ്റ്സകതഹിനന്റെ കഞാസലഞായഹിതശ്രീരന്നന്ദു. ഹഹിനന്ദു മസനതകന്ദുറഹിചചള എനന്റെ രചനെകളഹില്

നെഹിറയന്ദുന്ന ഒരന്ദു സദനശച്ചും ബസൗദഹികക്ഷേസസഹിയന് എന്ന ഈ ആശയമഞാണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുസമലൂഹനതയന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ പഞാരമരവ്യങ്ങനളയന്ദുച്ചും സച്ചുംരക്ഷേഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും അവ

ദലഞാകതഹിനെറ്റ് ലഭവ്യമഞാകന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും ഇന്നറ്റ് ഇതരച്ചും ദയഞാദഞാകളചനടെ ഒരന്ദു സമലൂഹച്ചും

അസവ്യഞാവശവ്യമഞായഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  അസഹിനന്റെ അഭഞാവതഹില് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും നെഹിരന്തരമഞായ

ആസകമണതഹിനെറ്റ് വഹിദധയമഞായഹി സന്ദുടെരന്ദുനമന്നറ്റ് മഞാസസമല അസഹിനന്റെ മഹതഞായ

ആദവ്യഞാതഹിക ഹപസദൃകച്ചും കഞാരനന്നടെന്ദുകനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും നെമന്ദുകറ്റ് നെരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.

ഞഞാനനെഞാരന്ദു ബസൗദഹികക്ഷേസസഹിയന് ആനണന്ന ആശയച്ചും എനന്റെ പഹിന്നശ്രീടെന്ദുള

സപവരതനെങ്ങളചനടെ ദകസനബഹിനന്ദുവഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു.  വഞാകഞാണറ്റ് സബഞാഹ്മണനന്റെ ആയന്ദുധച്ചും

എന്നറ്റ് ദവദേങ്ങള് പറയന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ഇതരച്ചും ബസൗദഹിക ക്ഷേസസഹിയന്മഞാര

സബഞാഹ്മണ ക്ഷേസസഹിയന്മഞാരഞാണറ്റ്.

കരര്മ്മ ഡയെഫ്രാഗനം / ഹൈദിന്ദകു ഫപവൈരതനനം

ഹഹനവധരര്മ്മവന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെട എനന്റെ സപവരതനെങ്ങള് എനന്ന

കരര്മ്മദയഞാഗ്രതഹിദലകറ്റ് നെയഹിചച.  മന്ദുമറ്റ് എനെഹികസറ്റ് നെലവണച്ചും മനെസഹിലഞാവന്ദുകദയഞാ

ഞഞാനെസഹിനെറ്റ് സപഞാധഞാനെവ്യച്ചും നകഞാടെന്ദുകന്ദുകദയഞാ നചയറ്റ്സഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  കരര്മ്മദയഞാഗ്രമഞാണറ്റ്
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ആദേവ്യദതസന്ദുച്ചും എലഞാ ദയഞാഗ്രങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും വചറ്റ് അടെഹിസ്ഥഞാനെപരമഞായസന്ദുച്ചും.

മനറലഞാതഹിനെന്ദുമന്ദുപരഹി ജശ്രീവഹിസച്ചും കരര്മ്മമഞാണറ്റ്.  കരര്മ്മച്ചും ഒഴഹിവഞാകഞാനെഞാവഞാതസഞാണറ്റ്.

ആദവ്യഞാതഹികപന്ദുദരഞാഗ്രസഹികറ്റ് ദവണഹിദയഞാ മറചളവനര സഹഞായഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് ദവണഹിദയഞാ

നെനര്മ്മനളലഞാവരന്ദുച്ചും എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും എനന്തങഹിലന്ദുനമഞാനക നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണഹിരഹികണച്ചും.

അലഞാതപക്ഷേച്ചും വളനര ദവഗ്രച്ചും സനന്ന നെഞാച്ചും നെര്മ്മഹിനല ജഡേസത്വതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സപസഹിദലഞാമ

സപവണസകളചദടെയന്ദുച്ചും പഹിടെഹിയഹില് നപടചദപഞാകന്ദുച്ചും. ഏസന്ദു കരര്മ്മവന്ദുച്ചും, എന്തഹിനെറ്റ് ധവ്യഞാനെച്ചും ദപഞാലന്ദുച്ചും

നെനര്മ്മ സത്വഞാധശ്രീനെഹികണനമങഹില് ,  അസഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു സഞാളവന്ദുച്ചും ആവരതനെവന്ദുച്ചും ആവശവ്യമന്ദുണറ്റ്.

അനസഞാരന്ദു കരര്മ്മവന്ദുച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കഞാരവന്ദുച്ചും ആയഹിതശ്രീരണച്ചും.

കരര്മ്മദയഞാഗ്രച്ചും രണന്ദുസരമന്ദുണറ്റ്.  സപപഞ്ചശകഹികനള ആചഞാരഞാനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങദളഞാനടെ

ആരഞാധഹികലന്ദുച്ചും,  ദലഞാകതഹിനെറ്റ് ദസവ നചയലന്ദുച്ചും.  യഥഞാരര ആരഞാധനെ നവറന്ദുച്ചും

യഞാസന്തഹികമഞായഹി പലൂജനചയലന്ദുച്ചും മസന്തങ്ങള് ജപഹികലന്ദുമല.  അസറ്റ് ശരഹിയഞായ

ലക്ഷേവ്യങ്ങദളഞാനടെ നചയചന്ന ശരഹിയഞായ കരര്മ്മങ്ങളഹിലലൂനടെ ദബഞാധതഹിനന്റെ അസശ്രീസമഞായ

ശകഹികനള ജശ്രീവഹിസതഹിദലകറ്റ് നകഞാണന്ദുവരലഞാണറ്റ്.   എലഞാ യഥഞാരര ആദവ്യഞാതഹിക

പരഹിശശ്രീലനെങ്ങളചച്ചും ദസവനെ മദനെഞാഭഞാവതഹില് അധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞാണറ്റ്.  ഒരന്ദുവനന്റെ

വവ്യകഹിപരമഞായ ദനെടനതയല അവ സപധഞാനെ ലക്ഷേവ്യമഞായഹി കണകഞാകന്ദുന്നസറ്റ്.  എനന്റെ

ആദവ്യഞാതഹികപഞാസ ജ്ഞഞാനെദയഞാഗ്രതഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഭകഹി ദയഞാഗ്രതഹിദലകന്ദുച്ചും പഹിനന്ന

കരര്മ്മദയഞാഗ്രതഹിദലകന്ദുച്ചും നെശ്രീങ്ങഹി.  മന്ദുമന്ദുളസഹിനനെ നെഹിദരധഹിചച നകഞാണല,  മറഹിചറ്റ്

കലൂടെന്ദുസല് യഞാഥഞാരഥവ്യഞാധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞായ ഒരന്ദു സമശ്രീപനെതഹിദലകറ്റ് അവനയനയലഞാച്ചും

ഇണകഹിദചരതന്ദു നകഞാണഞാണറ്റ് ഇസറ്റ് സച്ചുംഭവഹിചസറ്റ്.  ശരഹിയഞായ കരര്മ്മതഹിനന്റെ അഥവഞാ

കരര്മ്മദയഞാഗ്രതഹിനന്റെ ഒരന്ദു ഉറച അസ്ഥഹിവഞാരതഹില് മഞാസസദമ ഭകഹിയന്ദുച്ചും ജ്ഞഞാനെവന്ദുച്ചും

ആന്തരഹിക പരഹിവരതനെതഹിനെന്ദുസകന്ദുന്നവ എന്നനെഹിലകറ്റ് വഹികസഹികന്ദുകയന്ദുളളൂ.

ദലഞാകദസവനെച്ചും എന്ന നെഹിലകന്ദുള കരര്മ്മദയഞാഗ്രനത ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മ സപവരതനെച്ചും എന്നറ്റ്

നെഹിരവചഹികഞാവന്ദുന്നസഞാണറ്റ്.  ഇസറ്റ് ശരഹികറ്റ് പറഞ്ഞഞാല് ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയദമഞാ

സഞാമലൂഹവ്യദമഞാ  മസപരദമഞാ ആയ വഹിഭഞാഗ്രങ്ങനള ദസവഹികലല,  മറഹിചറ്റ് ദലഞാകതഹില്

ധരര്മ്മനത ഉയരതഹിപ്പെഹിടെഹികലന്ദുച്ചും അദവ്യഞാതഹികഞാധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞായ ജശ്രീവഹിസഹശലഹിനയ

ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികലന്ദുമഞാണറ്റ്.   ഇതരച്ചും ഒരന്ദു സപവരതനെതഹിനന്റെ അഭഞാവതഹില്

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും അലസവന്ദുച്ചും,  പഹിന്തഹിരഹിപ്പെനെന്ദുച്ചും പന്ദുസഹിയദലഞാകതഹില് സത്വന്തച്ചും ജ്ഞഞാനെവന്ദുച്ചും

ഹചസനെവ്യവന്ദുച്ചും സപസരഹിപ്പെഹികഞാന് അശകവന്ദുമഞായഹി കണകഞാകനപ്പെടെന്ദുച്ചും.  ധരര്മ്മസപചരണ

സസറ്റ്പരമഞായ ഇതരച്ചും കരര്മ്മദയഞാഗ്രതഹിനന്റെ അഭഞാവച്ചും നകഞാണഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും
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പഹിദന്നഞാകച്ചും ദപഞാകന്ദുന്നസന്ദുച്ചും,  ഇന്നനത ദലഞാകതഹിനെറ്റ് അസവ്യന്തഞാദപക്ഷേഹിസമഞായ

ഹഹിനന്ദുമനെസഹിനന്റെ ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകള് ദലഞാകദവദേഹികളഹില് സശദഹികനപ്പെടെഞാനസ ദപഞാകന്ദുന്നസന്ദുച്ചും.

കരര്മ്മദയഞാഗ്രച്ചും അഥവഞാ ഹഹനവ ധരര്മ്മസപവരതനെച്ചും സത്വഞാസസന്തവ്യസമരകഞാലതറ്റ്

ഇന്ഡേവ്യന് രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയതഹില് ഒരന്ദു പരഹിധഹിവനര കടെന്നന്ദുവരന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  ഇന്നഹിദപ്പെഞാള്

വവ്യവസഞായവഹിപ്ലേവതഹിനെന്ദുച്ചും ദകഞാളനെഹിയന്ദുഗ്രതഹിനെന്ദുച്ചും ദശരമന്ദുള പന്ദുസഹിയ നവലചവഹിളഹികനള

ദനെരഹിടെന്ദുന്നസഹിനെഞായഹി അനസഞാരന്ദു ആദഗ്രഞാള ശകഹിയഞായഹി ഉയരന്നന്ദു വദരണഹിയഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

അതരതഹിലന്ദുള ഒരന്ദു ഹഹനവധരര്മ്മ സപവരതനെച്ചും ഉയരന്നന്ദുവരനട സപദസവ്യകഹിചചച്ചും

യന്ദുവഞാകളചനടെ ഇടെയഹില് എന്നറ്റ് ഞഞാന് ആശഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഞഫ്രാന് ഒരകു പണദിറഡ് ആകകുനകു

1996 ല് എനന്ന ഒരന്ദു പണഹിറചച്ചും ധരര്മ്മഞാചഞാരവ്യനെന്ദുമഞായഹി ആച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹിചച നകഞാണറ്റ് മന്ദുച്ചുംബയഹില്

വചറ്റ് സബഹ്മചഞാരഹി വഹിശത്വനെഞാഥറ്റ്ജഹി അവഞാരഡേറ്റ് സന്നറ്റ് ആദേരഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  എനെഹികറ്റ്

അഞ്ചന്ദുവരരച്ചും മന്ദുമറ്റ് ഹഹിനന്ദു നെഞാമദധയച്ചും നെല്കഹിയ മസലൂര ആസശമതഹില് നെഹിന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

സപസറ്റ്സന്ദുസ അവഞാരഡേറ്റ്.

ഈ അവഞാരഡേറ്റ് എനന്ന ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദു എന്നനെഹിലയഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഔപചഞാരഹികമഞായഹി സനന്ന ഒരന്ദു

ഹഹിനന്ദു ആചഞാരവ്യന് എന്ന നെഹിലയഹിദലകറ്റ് മഞാറഹി.  ഇതരച്ചും ചടെങ്ങന്ദുകള് ഒരന്ദു വവ്യകഹിനയ

സമലൂഹതഹിനന്റെ കലൂടെന്ദുസല് വഹിശഞാലമഞായ പഹിന്തന്ദുണദനെടെഞാന് അരഹമഞാകന്ദുന്നന്ദു.  സത്വന്തച്ചും

നെഹിലകറ്റ് മന്ദുദന്നഞാടറ്റ് ദപഞാകന്ദുന്നസഹിദനെകഞാള് കലൂടെന്ദുസലഞായഹി ഇസറ്റ് യഞാസസകറ്റ് ശകഹി പകരന്ദുന്നന്ദു.
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ഫപഫ്രാചജീന ഭഫ്രാരതനം - ആരരന് അധദിനദിഡവൈശനം  എന മദിഥര

സപഞാചശ്രീനെദലഞാകതറ്റ് ഒടനെവധഹി ആദവ്യഞാതഹിക വഹിസറ്റ്മയങ്ങളചച്ചും, മഹഞാദക്ഷേസസങ്ങളചച്ചും, വലഹിയ

പഹിരമഹിഡേന്ദുകളചച്ചും,  മഹഞാരഹസവ്യങ്ങളചച്ചും സസവ്യദേരശഹികളഞായ മഹഞാതഞാകളചച്ചും

ഒനകയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നെര്മ്മന്ദുനടെ ചരഹിസസ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് എഴന്ദുസഹി പഹിടെഹിപ്പെഹിചഹിടചളസന്ദു

ദപഞാനല സപഞാകദൃസമഞായ ഒരന്ദു കഞാലമഞായഹിരന്ദുന്നഹില, മറഹിചറ്റ് ഉയരന്ന ദബഞാധസലദതഞാടെറ്റ് ബന്ധച്ചും

സ്ഥഞാപഹിചഹിരന്ദുന്ന അസഹിമഹതഞായ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളചനടെ ചഹിസസമഞാണറ്റ് അസറ്റ്

കഞാഴറ്റ്ചവയറ്റ്കന്ദുന്നസറ്റ്.  സപഞാചശ്രീനെര ,  ഇന്നനതദപ്പെഞാനല  സഞാദങസഹിക വഹിദേവ്യകള്

കരസ്ഥമഞാകഹിയഹിടചണഞാവഹില,  എന്നഞാല് അവരകറ്റ് ഈ സപപഞ്ചതഹിനന്റെ

നെഹിലനെഹില്പ്പെഹിനനെകന്ദുറഹിചറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് വവ്യകമഞായ അവദബഞാധച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എലഞാ

ജശ്രീവഹിസങ്ങളചമഞായഹി ഇഴന്ദുകഹിദചരന്നന്ദു ദപഞാകന്ദുന്ന മസവഹിശത്വഞാസങ്ങള് കലരന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

അവരന്ദുനടെ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങള് .

സപഞാചശ്രീനെ സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹിലന്ദുള എനന്റെ ദവദേപഠനെച്ചും എനെഹികറ്റ് വവ്യകമഞാകഹിതന്ന ഒരന്ദു

വസറ്റ്സന്ദുസ സപഞാചശ്രീനെ ഈജഹിപറ്റ്രവ്യന് ,  സന്ദുദമറഹിയന് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങദളഞാളച്ചും വഹികസഹിചസന്ദുച്ചും

ഗ്രഹനെവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഹവദേഹിക സച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും എന്നസഞാണറ്റ്.  സമന്ദുസദേച്ചും വഴഹിയന്ദുള

വവ്യഞാപഞാരങ്ങളചച്ചും,  അധഹിനെഹിദവശങ്ങളചച്ചും,  പരവ്യദവക്ഷേണങ്ങളചച്ചും അകഞാലതന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ധഞാരഞാളച്ചും നചറന്ദുരഞാജവ്യങ്ങളചച്ചും, പടണങ്ങളചച്ചും അന്നനത സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ ദകസനങ്ങളഞായഹി

ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവരകറ്റ് വളനര പന്ദുദരഞാഗ്രമഹിച കലകളചച്ചും,  കരകസൗശലവഹിദേവ്യകളചച്ചും,

കദൃരഹിയന്ദുച്ചും ശഞാസറ്റ്സസവന്ദുച്ചും  ഭഞാരയന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.   പന്ദുരഞാണകഥഞാസമഞാഹഞാരങ്ങളചച്ചും

ആചഞാരങ്ങളഹില് അധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞായ സഞാമലൂഹവ്യചടെങ്ങന്ദുകളചച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഋദഗ്രത്വദേച്ചും വലഹിയ ഒരന്ദു ഭലൂവഹിഭഞാഗ്രതഹില് ജശ്രീവഹിചഹിരന്ദുന്ന ഒരന്ദു ജനെസമലൂഹതഹില് നെഹിന്നറ്റ്

വളനരകഞാലച്ചും നകഞാണറ്റ് ഉരന്ദുതഹിരഹിഞ്ഞന്ദുണഞായ ഒരന്ദു സച്ചുംദശരഹിസ സഗ്രനമഞാണറ്റ്.

ഹവവഹിധവ്യമഞാരന്ന സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും ഭഞാരഞാ ദഗ്രഞാസസങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും പഹിന്നഹിനല

അദവ്യഞാതഹിക ഏകസനയ ദേരശഹികഞാന് കഴഹിഞ്ഞ ഒരന്ദു മഹഞാസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ

നറദകഞാരഡേന്ദു ബന്ദുകഞാണസറ്റ്.  ദവദേങ്ങളഹിനല അനെവധഹി ദദേവശ്രീദദേവന്മഞാരകറ്റ് സത്വന്തച്ചും

സപദസവ്യക സവഹിദശരസകള് ഉണഞായഹിരഹികന്ദുദമഞാഴന്ദുച്ചും,  അവദരഞാദരഞാരന്ദുതരന്ദുച്ചും എലഞാച്ചും
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ദചരന്ന ആ പരമസസവ്യനത സപസഹിനെഹിധശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദു എന്ന വസറ്റ്സന്ദുസ നവളഹിവഞാകന്ദുന്നസറ്റ്

ഇസഞാണറ്റ്.  ആരവ്യന്മഞാരന്ദുനടെ അധഹിനെഹിദവശനതകന്ദുറഹിചറ്റ് വരണഹികന്ദുന്ന നെഹിലവഹിനല

ചരഹിസസപന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് ഹവദേഹികജനെസമലൂഹനത സപഞാകദൃസ ദഗ്രഞാസസങ്ങളഞായഹിടഞാണറ്റ്

ചഹിസസശ്രീകരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  അസറ്റ് ശന്ദുദ അസച്ചുംബന്ധമനലങഹില് വഹിവരദകടെറ്റ് എനന്നങഹിലന്ദുച്ചും

പറദയണഹി വരന്ദുച്ചും.  ആ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് സങ്ങളചനടെ മന്ദുന്വഹിധഹികള്കഹിണങ്ങന്ദുച്ചും വഹിധച്ചും

ദവദേസഗ്രനങ്ങനള മനെപലൂരവച്ചും അവഗ്രണഹികന്ദുകദയഞാ വളനചഞാടെഹികന്ദുകദയഞാ ആണറ്റ്

നചയറ്റ്സസറ്റ്.

ദവദേങ്ങളഹിനല ആരവ്യന് എന്ന പദേതഹിനെറ്റ് വരഗ്രപരദമഞാ,  ഭഞാരഞാപരദമഞാ ആയ ഒരന്ദു

ബന്ധവന്ദുമഹില.  ഒരന്ദു ജനെസമലൂഹച്ചും മനറഞാന്നഹിനനെ ആസകമഹികന്ദുന്നസന്ദുമഞായന്ദുച്ചും അസഹിനനെ

ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതഞാനെഞാവഹില.  ആസന്ദുരഹികച്ചും,  വഹികദൃസച്ചും എന്നഹിവയന്ദുനടെ മറന്ദുവശമഞായ

മഹതരമഞായസറ്റ് സച്ചുംസറ്റ്കരഹികനപ്പെടസറ്റ് എനന്നഞാനക ദദേവ്യഞാസഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെഞാണറ്റ്

അസന്ദുപദയഞാഗ്രഹിചഹിടചളസറ്റ്.  ദകഞാളനെഹി മദനെഞാഭഞാവതഹിലന്ദുച്ചും  വരഗ്രശ്രീയ നെഹിലപഞാടെന്ദുകളഹിലന്ദുച്ചും

മന്ദുങ്ങഹിതഞാണറ്റ് കഹിടെന്നഹിരന്ദുന്ന യലൂദറഞാപവ്യന് ചഹിന്തകരന്ദുനടെ കണന്ദുപഹിടെന്ദുതമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

അസഹിനല വരഗ്രപരമഞായ അരരച്ചും.

ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുച്ചും നെഞാഗ്രരഹികസകള് പലധഞാരകളചനടെ ഒതന്ദു ദചരലഹില് നെഹിന്നഞാണറ്റ്

ഉണഞായഹിടചളസറ്റ്. സപധഞാനെമഞായന്ദുച്ചും ദവദേങ്ങള് കഞാഴറ്റ്ചവയറ്റ്കന്ദുന്ന ജശ്രീവഹിസ ചഹിസസവന്ദുച്ചും ഇസഞാണറ്റ്.

ഈ കലൂടെഹികലരലഞാകനട ആശയങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും ആചഞാരങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും ഉപദഭഞാഗ്ര

വസറ്റ്സന്ദുകളചനടെയന്ദുനമലഞാച്ചും സത്വസസന്തമഞായ വഹിനെഹിമയങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുരന്ദുതഹിരഹിയന്ദുന്നസഞാണറ്റ്

സഞാനെന്ദുച്ചും.  ഭഞാരഞാപരദമഞാ വരഗ്രപരദമഞാ ആയ ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും സഞാങല്പ്പെഹികമഞായ ശന്ദുദഹിയഹില്

നെഹിന്നറ്റ് ഉണഞാവന്ദുന്നസല.  മറഹിചറ്റ് പല പശഞാതലതഹില് നെഹിന്നന്ദുള മനെന്ദുരവ്യര ഒന്നഹിചച കലൂടെഹി

സങ്ങളചനടെ ഹവവഹിദവ്യങ്ങനള പങന്ദുവയറ്റ്കന്ദുദമഞാള് സച്ചുംഭവഹികന്ദുന്നസഞാണറ്റ്.  നെഞാഗ്രരഹികസനയ

ഒരന്ദു വരഗ്രതഹിനന്റെദയഞാ മനറഞാരന്ദു വരഗ്രതഹിദന്റെദയഞാ ഉല്പ്പെന്നമഞായഹി വഹിവരഹികഞാന്

സശമഹികന്ദുന്നസന്ദുസനന്ന വരഗ്രശ്രീയസയഞാണറ്റ്.  സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളചനടെ വളരചനയ വരഗ്രങ്ങളചനടെ

അധഹിനെഹിദവശതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും,  കന്ദുടെഹിനയഞാഴഹിചച ദപഞാകഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ഒനക ആനകതന്ദുകയഞായഹി

വഹിവരഹികഞാന് സശമഹികന്ദുന്നവര സത്വന്തച്ചും വഞാസസ്ഥലങ്ങളഹില് ജനെസകള് നചയചന്ന

സകഹിയഞാതക സപവരതനെങ്ങനള പഞാദടെ വഹിസറ്റ്മരഹികന്ദുകയഞാണറ്റ് നചയചന്നസറ്റ്.

ഒരന്ദു ആരവ്യവരഗ്രച്ചും അസഹിസകമഹിചച കടെന്നറ്റ് ഭഞാരസതഹില് ദകഞാളനെഹിവല്കരണച്ചും നെടെതഹി

എന്ന ആശയച്ചും പനതഞാന്പസഞാച്ചും നെലൂറഞാണഹിനല യലൂദറഞാപവ്യന് ദകസനശ്രീകദൃസ നകഞാദളഞാണഹിയല്

മഞാസദൃകനയയഞാണറ്റ് സപസഹിബഹിച്ചുംബഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  അസഞാകനട അദനെകച്ചും ദദേവശ്രീദദേവന്മഞാര
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സസൗഹദൃദേദതഞാനടെയന്ദുച്ചും സമരസസദയഞാനടെയന്ദുച്ചും അദസ സമയച്ചും ആന്തരഹികമഞായ

ഏകസത്വദതഞാനടെയന്ദുച്ചും നെഹിലനകഞാളചന്ന ഹവദേഹികദേരശനെങ്ങള്കറ്റ് കടെക വഹിരന്ദുദവന്ദുമഞാണറ്റ്.

സപകഞാശതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ഇരന്ദുടഹിദന്റെയന്ദുച്ചും ശകഹികള് സര്മ്മഹിലന്ദുള സപസശ്രീകഞാതക യന്ദുദങ്ങനള

പണഹിസന്മഞാര ഇന്ഡേവ്യയഹില് വരഗ്രങ്ങള് സര്മ്മഹിലന്ദുള യന്ദുദമഞാകഹി മഞാറഹി.  എന്നഞാല്

ഈജഹിപറ്റ്സറ്റ് മന്ദുസല് അദമരഹിക വനരയന്ദുള സപഞാചശ്രീനെ നെഞാഗ്രരഹികസകളഹില് കഞാണനപ്പെടെന്ദുന്ന

ഇദസ സപസശ്രീകഞാതകസയറ്റ്കന്ദു സതന്ദുലവ്യമഞായ മനെന്ദുരവ്യയന്ദുദങ്ങള് അവര പറയന്ദുന്നന്ദുമഹില.

സപഞാചശ്രീനെ സപദബഞാധനെങ്ങനള രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും സമദേത്വറവസ്ഥയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ഒനക

ബഞാഹവ്യവശ്രീക്ഷേണങ്ങളഹില് കലൂടെഹി ദനെഞാകഹി കഞാണന്ദുദമഞാള് കഹിടചന്ന ഉപരഹിപ്ലേവങ്ങളഞായ

ആശയങ്ങള് ഇതരച്ചും സഗ്രനങ്ങളഹില് ഒളഹിഞ്ഞന്ദു കഹിടെകന്ദുന്ന ആദവ്യഞാതഹിക സമതഹിനനെ

കനണതന്ദുന്നസഹില് നെഹിന്നറ്റ് ആധന്ദുനെഹിക പണഹിസന്മഞാനര സടെഞ്ഞന്ദു.  ദവദേങ്ങള് മഞാസസമല

ഈജഹിപറ്റ്സന്ദുകഞാരന്ദുനടെ 'ബന്ദുകറ്റ് ഓഫറ്റ് ദേ നഡേഡേറ്റ്',  മഞായന്മഞാരന്ദുനടെ സപദബഞാധനെങ്ങള് എന്നഹിവ

ഇദസ സപകഞാരച്ചും നസറഞായഹി വഞായഹികനപ്പെടവയഞാണറ്റ്.  ദവദേങ്ങള് എനെഹികറ്റ്

നവളഹിനപ്പെടെന്ദുതഹിസന്ന ആദവ്യഞാതഹിക ഗ്രഹനെസനയ സപസഹിഫലഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന സരതഹിലന്ദുള ഒരന്ദു

ചരഹിസസ വശ്രീക്ഷേണവന്ദുച്ചും എന്നഹില് രലൂപനപ്പെടെഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  ഋദഗ്രത്വദേതഹില് സമന്ദുസദേനതപ്പെറഹി

പരഞാമരശഹികന്ദുന്ന ഭഞാഗ്രങ്ങള് സച്ചുംസഗ്രഹഹിചച നകഞാണഞാണറ്റ് ഇസറ്റ് സന്ദുടെങ്ങഹിയസറ്റ്. സമന്ദുസദേവന്ദുമഞായഹി

ബന്ധമഹിലഞാത മദദവ്യരവ്യയഹില് നെഹിന്നന്ദുള ദഗ്രഞാസസവരഗ്രകഞാരന്ദുനടെ കദൃസഹിയല ദവദേച്ചും എന്നറ്റ്

വവ്യകമഞാകന്ദുന്ന ഒരന്ദുദേഞാഹരണമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

നെഹിലവഹിലന്ദുള വളനചഞാടെഹികലന്ദുകനള ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണറ്റ് ദവദേതഹിനന്റെ ചരഹിസസനത

കന്ദുറഹിചചള ഒരന്ദു പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും രചഹികഞാന് സകദമണ ഞഞാന് നെഹിരബന്ധഹിസനെഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു.

1980 ല് ഞഞാന് അസഹിനന്റെ ആദേവ്യരലൂപച്ചും സയഞാറഞാകഹി.  സകദമണ വഹികസഹിപ്പെഹിചച

നകഞാണന്ദുവന്നന്ദു.  1990 ല് അസറ്റ് പലൂരതഹിയഞാകഹി.  "സപഞാചശ്രീനെ ഹവദേഹിക നെഞാഗ്രരഹികസയന്ദുനടെ

രഹസവ്യങ്ങള് "  എന്ന ദപരഹില് അസഹിനെടെന്ദുത വരരച്ചും അസറ്റ് അദമരഹികയഹില് നെഹിന്നറ്റ്

സപസഹിദശ്രീകരഹിചച.  സരസത്വസശ്രീ നെദേഹിനയപ്പെറഹിയന്ദുള പരഞാമരശങ്ങള് ,  ദജവ്യഞാസഹിരപരമഞായ

ഹവദേഹികസലൂചനെകള് ,  ഹവദേഹികസഞാഹഹിസവ്യതഹിനന്റെ കലൂടെന്ദുസല് നെഹിരറ്റ്കദൃരറ്റ്ടെമഞായ

വഹിവരതനെങ്ങളചനടെ ആവശവ്യകസ എന്നഹിങ്ങനനെയന്ദുള വഹിരയങ്ങള് ആദേവ്യമഞായഹി

നപഞാസന്ദുചരചയഹിദലകറ്റ് നകഞാണന്ദുവന്ന പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളഹില് ഒന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

ഇന്ഡേവ്യയഹില് പന്ദുരഞാവസറ്റ്സന്ദു ഗ്രദവരണതഹില് ഇസറ്റ് വലഹിയ ഒരന്ദു വഹിപ്ലേവതഹിനെറ്റ്

സന്ദുടെകമഹിടെന്ദുകയഞാനണന്നന്ദുച്ചും അടെന്ദുത ഒരന്ദു ദേശഞാബറ്റ്ദേതഹിനെന്ദുളഹില് ഈ വഹിരയങ്ങള്

പരഹിദശഞാധഹികനപ്പെടെന്ദുനമന്നന്ദുച്ചും അന്നറ്റ് ഞഞാന് അറഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നഹില.
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സകുഭഫ്രാഷഡ്  കഫ്രാകഡ്

ഞഞാന് പരഹിചയനപ്പെടവരഹില് വചറ്റ് എടെന്ദുതന്ദുപറദയണ ഒരന്ദു ദവദേപണഹിസനെന്ദുച്ചും

അദമരഹികന് ഹഹിനന്ദുവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സന്ദുഭഞാരറ്റ് കഞാകറ്റ്.  പസൗരഞാണഹിക ഭഞാരസനതകന്ദുറഹിചചള

നെര്മ്മന്ദുനടെ നപഞാസന്ദുസഞാസറ്റ്പരവ്യതഹിനന്റെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹിലഞാണറ്റ് നെര്മ്മള് സര്മ്മഹില് 1990 ല്

ബന്ധനപ്പെടെഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹിയസറ്റ്. അസഹിനെന്ദുദശരച്ചും സഞാമസഹിയഞാനസ നെര്മ്മള് സര്മ്മഹില് കണന്ദുമന്ദുടഹി.

അസറ്റ് അടെന്ദുത സസൗഹദൃദേമഞായഹി വളരന്ദുകയന്ദുച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ സഹവരതഹിസത്വച്ചും വരരങ്ങളഞായഹി

നെഹിലനെഹില്കന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.

ദവദേങ്ങളഹിനല ശഞാസറ്റ്സസനതകന്ദുറഹിചചള പഠനെതഹില് കഞാകറ്റ് വളനര വഹിലനപ്പെട പല

സച്ചുംഭഞാവനെകളചച്ചും നെല്കഹി.  സപഞാചശ്രീനെമഞായ ആ കഞാലഘടതഹില് നെഹിലനെഹിന്നഹിരന്ദുന്ന

ഗ്രണഹിസതഹിനലയന്ദുച്ചും ദജവ്യഞാസഹിശഞാസറ്റ്സസതഹിനലയന്ദുച്ചും ഗ്രഹനെസകനള,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും

ശസപദേസബഞാഹ്മണതഹില് നെഹിന്നന്ദുളവനയ അദദ്ദേഹച്ചും നവളഹിചതന്ദു നകഞാണന്ദുവന്നന്ദു.

ഒരന്ദുപദക്ഷേ അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ സച്ചുംഭഞാവനെ ഋദഗ്രത്വദേച്ചും

ചഹിടനപ്പെടെന്ദുതഹിയഹിരഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദു പഹിന്നഹിനല സച്ചുംഖവ്യഞാരഹസവ്യങ്ങള് സന്ദുറന്നന്ദു കഞാണഹിചസഞാണറ്റ്.

സഹിന്ധന്ദു നെഞാഗ്രരഹികസയന്ദുനടെ ലഹിപഹികനള വവ്യഞാഖവ്യഞാനെഹികന്ദുന്നസഹിലന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും വലന്ദുസഞായ

സച്ചുംഭഞാവനെ നെല്കഹി.  ദപഞാരഞാതസഹിനെറ്റ് ദവദേദവദേഞാന്ത ആശയങ്ങനള ആധന്ദുനെഹിക ഭസൗസഹിക

ശഞാസറ്റ്സസതഹിനലയന്ദുച്ചും നെവ്യളൂദറഞാസയന്സഹിനലയന്ദുച്ചും പന്ദുസന്ദുപന്ദുതന് കണന്ദുപഹിടെന്ദുതങ്ങദളഞാടെറ്റ്

ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  അറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്ന ദയഞാഗ്രപണഹിസനെഞായ ദജഞാരജറ്റ്

ഫവ്യളൂരസശ്രീനെന്ദുമഞായഹി ദചരന്നറ്റ് ഞങ്ങള് സപഞാചശ്രീനെഭഞാരസനതകന്ദുറഹിചറ്റ് മനറഞാരന്ദു

പന്ദുസറ്റ്സകനമഴന്ദുസഹി.  "നെഞാഗ്രരഹികസയന്ദുനടെ കളഹിനതഞാടഹില് ദസടെഹി"  എന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ആ

പന്ദുസറ്റ്സകതഹിനന്റെ ദപരറ്റ്.  പസൗരഞാണഹിക ഭഞാരസനതകന്ദുറഹിചചള ഏറവന്ദുച്ചും പന്ദുസഹിയ

കണന്ദുപഹിടെന്ദുതങ്ങനള പറഹി എടെന്ദുതന്ദുപറയന്ദുന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.

സന്ദുഭഞാരറ്റ് എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സസവ്യഞാദനെത്വരണതഹിനെറ്റ് ഊന്നല് നെല്കഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒരന്ദു സപദസവ്യക

മസനതദയഞാ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരനതദയഞാ അനസസസസനന്ന മഹസത്വമന്ദുളസഞായഞാലന്ദുച്ചും നവറന്ദുനസ

സപസഹിദരഞാധഹികന്ദുക അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ രശ്രീസഹിയഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  ദവദേങ്ങളഹില് നെമന്ദുകറ്റ്

എനന്തങഹിലന്ദുച്ചും മഹസത്വച്ചും ദേരശഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുന്നന്ദുനണങഹില് അസറ്റ് അവയഹില്  സസവ്യച്ചും

ഉളസന്ദു നകഞാണഞായഹിരഹികണച്ചും.  സസവ്യനതകന്ദുറഹിചചള ദവദേതഹിനന്റെ കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെറ്റ് എലഞാ

സദൃരറ്റ്ടെഹികള്കന്ദുച്ചും സമഞാധഞാനെപരമഞായ നെഹിലനെഹില്പ്പെറ്റ് ഉറപ്പെചവരന്ദുതന്ദുന്ന സപഞാപഞ്ചഹിക

നെഹിയമവന്ദുമഞായഹി അഥവഞാ സപപഞ്ച സഞാളവന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടസഞാണറ്റ്.  നെഞാച്ചും സസവ്യതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

ഉള്കഞാഴറ്റ്ചയന്ദുദടെസന്ദുമഞായ ധഞാരര്മ്മഹികപഞാസ വളരതഹിനയടെന്ദുകണച്ചും.  അലഞാനസ പഴയ
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വരഹികനള ആവരതഹിചച നകഞാണഹിരഹികന്ദുകദയഞാ ആചഞാരങ്ങനള വഹിമരശനെബന്ദുദഹിദയഞാനടെ

പഠഹികഞാനസ നവറന്ദുദസ സച്ചുംരക്ഷേഹികന്ദുകദയഞാ അല ദവണസറ്റ്.  ദവദേങ്ങള്

സസവ്യതഹിദലകന്ദുള ഒരന്ദു വഴഹി സനന്നയഞായഹിരഹികണച്ചും അലഞാത പക്ഷേച്ചും അവയറ്റ്കറ്റ്

യഞാനസഞാരന്ദു അരഥവന്ദുമഹില.

എന് എസഡ് രഫ്രാജഫ്രാറഫ്രാനം

1993 ലഞാണറ്റ് ആദേവ്യമഞായഹി എന് എസറ്റ് രഞാജഞാറഞാച്ചും എനെഹിനകഴന്ദുസന്ദുന്നസറ്റ്.  പസൗരഞാണഹിക

ഭഞാരസനത സച്ചുംബന്ധഹിച ചഹില വഹിരയങ്ങള് അദദ്ദേഹച്ചും ഏനറടെന്ദുകന്ദുന്നസന്ദുമഞായഹി

ബന്ധനപ്പെടഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.  സഞാമസഹിയഞാനസ അദദ്ദേഹച്ചും സഞാന് ദജഞാലഹി നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്ന

നെഞാസയന്ദുനടെ ആസ്ഥഞാനെമഞായ ഹവ്യളൂസണഹില് നെഹിന്നന്ദു ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകറ്റ് മടെങ്ങഹി വന്നന്ദു. ഞങ്ങള്

നെഹിരവധഹി കതന്ദുകള് ഹകമഞാറഹി.  അസറ്റ് നെര്മ്മനള നപഞാസന്ദുവഞായ കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെന്ദുകളഹിദലകന്ദുച്ചും

ഒരന്ദു കരര്മ്മ പദസഹിയഹിദലകന്ദുച്ചും നെയഹിചച.  

രഞാജഞാറഞാമന്ദുച്ചും ഞഞാനെന്ദുച്ചും പല ദസപഞാജകറ്റ്ടെന്ദുകളഹിലന്ദുച്ചും സഹകരഹിചച.  'ഹവദേഹിക ആരവ്യന്മഞാരന്ദുച്ചും

നെഞാഗ്രരഹികസയന്ദുനടെ ഉതവവന്ദുച്ചും'  എന്ന പന്ദുസറ്റ്സകമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസഹിനലഞാന്നറ്റ്.  ആ പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും

1994  ഒടെന്ദുവഹില് കഞാനെഡേയഹിലന്ദുച്ചും,  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് 'ദവഞായറ്റ്സറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ'  വഴഹി ഭഞാരസതഹിലന്ദുച്ചും

സപസഹിദശ്രീകരഹിചച.  ഹവദേഹികസഞാഹഹിസവ്യവന്ദുച്ചും ഹഞാരപ്പെന് നെഞാഗ്രരഹികസയന്ദുച്ചും സര്മ്മഹില് ഞഞാന്

കനണതഹിയ ബന്ധനത അദദ്ദേഹച്ചും ഉയരതഹികഞാണഹിചച.  ആ ബന്ധതഹിനന്റെ

അഭഞാവതഹില് അനസഞാരന്ദു സഞാഹഹിസവ്യമഹിലഞാത നെഞാഗ്രരഹികസയന്ദുച്ചും,  നെഞാഗ്രരഹികസയഹിലഞാത

സഞാഹഹിസവ്യവന്ദുച്ചും ആയഹിരഹികന്ദുച്ചും.  പഹില്കഞാലതറ്റ് സഹിന്ധന്ദു ലഹിപഹികള്കറ്റ് നെടെറ്റ് വര രഞാ

കനണതഹിയ വഹിശകലനെതഹിനെറ്റ് സപചഞാരച്ചും നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്നസഹില് അദദ്ദേഹച്ചും സഹഞായഹിചച.

സരസത്വസഹി-ഹഞാരപ്പെന് നെഞാഗ്രരഹികസയഹിനല അവദശരഹികന്ദുന്ന കടെങഥകളചനടെ

കന്ദുരന്ദുകഴഹികഞാന് ഈ പന്ദുസഹിയ കനണതല് സഹഞായഹിദചകഞാച്ചും.  സപഞാചശ്രീനെഭഞാരസനത

കന്ദുറഹിചചച്ചും ആധന്ദുനെഹിക സപശറ്റ്നെങ്ങനള കന്ദുറഹിചചച്ചും ഒന്നന്ദുദപഞാനല സപബലമഞായഹി ചഹിന്തഹികന്ദുന്ന

ഒരഞാളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു രഞാജഞാറഞാച്ചും.  എനന്നദപ്പെഞാനല സനന്ന സഞാഹചരവ്യങ്ങളചനടെ ദസപരണയഞാല്

സഞാഹഹിസവ്യസപവരതനെതഹില് എതഹിനപ്പെട ആളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു രഞാജഞാറഞാമന്ദുച്ചും.

ഹഹിനന്ദുവശ്രീക്ഷേണങ്ങള് എസസ കന്ദുറവഞായഹിടഞാണറ്റ്  ഭഞാരസതഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും

വഹിശദേശ്രീകരഹികനപ്പെടെന്ദുന്നനസന്നറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും കണന്ദു.  ഇരന്ദുപസന്ദു വരരങ്ങള് അദമരഹികയഹില്

ജശ്രീവഹിച അദദ്ദേഹനത അന്ധഞാളഹിപ്പെഹികഞാന് പഞാശഞാസവ്യസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനെറ്റ്

ആകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  എന്നഞാല് അസഹിനന്റെ വസറ്റ്സന്ദുനെഹിരറ്റ്ഠമഞായ ചഹിന്തഞാരശ്രീസഹി അദദ്ദേഹച്ചും
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സത്വഞായതമഞാകഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒപ്പെച്ചും ഭഞാരസതഹിനന്റെ ആദവ്യഞാതഹിക സച്ചുംസറ്റ്കഞാരവന്ദുമഞായന്ദുള

ബന്ധവന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും നെഹിലനെഹിരതഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

പന്ദുസഹിയ നെഹിയമതഹിനന്റെ ചരഹിസസപരസനയ ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയചന്ന ഹബബഹിള്

പഠനെങ്ങനളകന്ദുറഹിചചച്ചും ചഞാവന്ദുകടെല് പന്ദുരഞാവസറ്റ്സന്ദുകനളകന്ദുറഹിചചനമഞാനകയന്ദുള

വഹിവരങ്ങള് രഞാജഞാറഞാച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകറ്റ് നകഞാണറ്റ് വന്നന്ദു.  ഇതരച്ചും പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള്

പഞാശഞാസവ്യ ദദേശങ്ങളഹില് സന്ദുലഭമഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹില് അവ

അറഹിയനപ്പെടെഞാതവയഞാണറ്റ്.  അനസഞാനക കഞാരണച്ചും ഒരന്ദു ശരഞാശരഹി ഹഹിനന്ദു

വഹിശത്വസഹിചഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഹബബഹിള് ഒരഹികലന്ദുച്ചും കദൃസസഹിമച്ചും നെടെന്നഹിടഹിലഞാത സസവ്യസന്ധമഞായ

ഒരന്ദു ചരഹിസസ ദരഖയഞാനണന്നഞാണറ്റ്.  അസന്ദുദപഞാനല വതഹികഞാനന്റെ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ

ഇടെപഞാടെന്ദുകനളയന്ദുച്ചും ആദഗ്രഞാള അധഹിനെഹിദവശനതയന്ദുനമലഞാച്ചും വഹിമരശനെ വഹിദധയമഞാകഹിയ

പഠനെങ്ങളചച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹില് നപഞാസന്ദുജനെസശദയഹില് നകഞാണന്ദുവന്നന്ദു.

ബദിരള  ശഫ്രാസഡ്ഫത  സഡര്മ്മളനനം

1994 ല് ഹഹദേരഞാബഞാദേഹിനല ബഹിരള സയന്സറ്റ് നസന്റെറഹില് പസൗരഞാണഹിക

ഭഞാരസനതകന്ദുറഹിചറ്റ് ഒരന്ദു സപധഞാനെനപ്പെട ദകഞാണ്നഫറന്സറ്റ് നെടെന്നന്ദു.  അസഹില് എസറ്റ് ആര

റഞാവന്ദു,  എസറ്റ് പഹി ഗ്രന്ദുപറ്റ്സ,  ഭഗ്രവഞാന് സഹിങറ്റ്,  ബഹി ജഹി സഹിദഞാരഥറ്റ് സന്ദുടെങ്ങഹിയ ഇന്ഡേവ്യയഹിനല

നെഹിരവധഹി സപമന്ദുഖ പന്ദുരഞാവസറ്റ്സന്ദു വഹിദേഗ്രറ്റ്ദേര പനങടെന്ദുതഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എലഞാവരന്ദുച്ചും ഒദരസത്വരതഹില്

ഊന്നഹിപ്പെറഞ്ഞ ഒരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും പഴയ ആരവ്യന് അധഹിനെഹിദവശ സഹിദഞാന്തച്ചും നസറചച്ചും, നെഹിലവഹിലന്ദുള

എലഞാ നസളഹിവന്ദുകള്കന്ദുച്ചും എസഹിരന്ദുമഞാണറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ്.  ഭഞാരസതഹിനെറ്റ് കലൂടെന്ദുസല്

പസൗരഞാണഹികസയന്ദുച്ചും ദവദേ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനെറ്റ് സപമന്ദുഖസ്ഥഞാനെവന്ദുച്ചും കല്പ്പെഹികന്ദുന്ന പന്ദുസഹിനയഞാരന്ദു

ചരഹിസസ കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെറ്റ് ആവശവ്യമഞായഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഇസസയന്ദുച്ചും സപഗ്രല്ഭരഞായ പണഹിസന്മഞാരന്ദുനടെയന്ദുച്ചും പന്ദുരഞാവസറ്റ്സന്ദു വഹിദേഗ്രറ്റ്ദേരന്ദുദടെയന്ദുച്ചും ഒപ്പെച്ചും

ഇതരച്ചും ഒരന്ദു ദകഞാണ്ഫറന്സഹില് പനങടെന്ദുകന്ദുന്നസറ്റ് വളനര ദസപഞാതഞാഹനെ

ജനെകമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. എനന്റെ സപവരതനെങ്ങള് നവറന്ദുച്ചും വവ്യകഹിപരമഞായ അഭഹിരന്ദുചഹി മഞാസസമല,

മറഹിചറ്റ് മറചപലരന്ദുച്ചും ഉള്നപ്പെട പന്ദുസഹിനയഞാരന്ദു മന്ദുദന്നറതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞാനണന്ന സഹിരഹിചറഹിവറ്റ്

എനെഹികന്ദുണഞായഹി.  വളനര വരരങ്ങള് നെശ്രീണ ഏകഞാന്തമഞായ എനന്റെ പഠനെതഹിനെറ്റ് ദശരച്ചും

കഹിടഹിയ അതരനമഞാരന്ദു ദവദേഹി വളനര ഹദൃദേവ്യമഞായ ഒരനെന്ദുഭവമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ആ

ദകഞാണ്ഫറന്സഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും ഒരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും വവ്യകമഞായഹി,  ഭഞാരസതഹിനല ആരവ്യന്

അധഹിനെഹിദവശച്ചും എന്ന വഹിശത്വഞാസനത എലഞാ വശതന്ദുനെഹിന്നന്ദുച്ചും നെഹിരഞാകരഹികന്ദുകയഞാണറ്റ്.
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ഇകഞാരവ്യതഹില് ഞഞാന് ഒറകഞായഹിരന്ദുന്നഹില,  എനന്റെ വഹിമരശനെച്ചും ഒറനപ്പെടസന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

പല ഇന്തവ്യഞാകഞാരന്ദുച്ചും ഇദപ്പെഞാള് ചഹിന്തഹികന്ദുന്നസന്ദുച്ചും,  മന്ദുമറ്റ് ചഹിന്തഹിചഹിരന്ദുന്നസന്ദുമഞായ ഒരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും

വഹിസറ്റ്സരഹികന്ദുക മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ഞഞാന് നചയറ്റ്സസറ്റ് എനന്നനെഹികറ്റ് ദബഞാധവ്യമഞായഹി.

ഡവൈദപഷ്ഠനതദിനകുള്ള   ആഡഗഫ്രാള  ഫപസഫ്രാനനം  ( )WAVES

പസൗരഞാണഹിക ഭഞാരസനതകന്ദുറഹിചചള പന്ദുസഹിയ വശ്രീക്ഷേണതഹിനെറ്റ് സപചഞാരച്ചും

നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്നസഹിനെഞായഹി അദമരഹികയഹില് ദവദേപണഹിസന്മഞാരന്ദുനടെ ഒരന്ദു കലൂടഞായറ്റ്മ ഉയരന്നന്ദു

വന്നന്ദു. അസറ്റ്  WAVES എന്ന ദപരഹില് ദവദേപഠനെതഹിനെന്ദുള ആദഗ്രഞാളസച്ചുംഘടെനെയറ്റ്കറ്റ് രലൂപച്ചും

നകഞാടെന്ദുകന്ദുകയന്ദുച്ചും 1996  ഒകറ്റ്ദടെഞാബറഹില് അററ്റ്ലഞാന്റെയഹില് വചറ്റ് അവരന്ദുനടെ ആദേവ്യനത

ദകഞാണ്നഫറന്സറ്റ് നെടെതന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

ആരവ്യന് അധഹിനെഹിദവശ സഹിദഞാന്തനത ആദേവ്യമഞായഹി സളഹികളഞ്ഞ സപമന്ദുഖ പഞാശഞാസവ്യ

പന്ദുരഞാവസറ്റ്സന്ദു ശഞാസറ്റ്സസജ്ഞരഹില് ഒരഞാളഞായ ജയഹിച്ചുംസറ്റ് സറ്റ്കഞാഫറ്റ്നഫര (ദകസറ്റ് നവസറ്റ്ദടെണ്

സരവകലഞാശഞാല)  അസഹില് പനങടെന്ദുതറ്റ് സച്ചുംസഞാരഹിചച.  ഈ രച്ചുംഗ്രനത സപധഞാനെനപ്പെട പല

വഹിദേഗ്രറ്റ്ദേരന്ദുച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹിനല സപമന്ദുഖ പന്ദുരഞാവസറ്റ്സന്ദു ശഞാസറ്റ്സസജ്ഞനെഞായ ബഹി ബഹി ലഞാലന്ദുച്ചും

അവഹിനടെയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

രണഞാമനത സദര്മ്മളനെച്ചും 1998 ല് ദലഞാസറ്റ് ഏനഞ്ചനലസഹില് വചറ്റ് നെടെന്നന്ദു.  സശശ്രീ  ബഹി ബഹി

ലഞാല് അസഹിലന്ദുച്ചും പനങടെന്ദുതഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവഹിനടെ വചറ്റ് ലഞാലഹിനനെ കലൂടെന്ദുസല്

അടെന്ദുതറഹിയഞാനെന്ദുള അവസരച്ചും എനെഹികന്ദുണഞായഹി.  ലഞാല് ഒരന്ദു

ഹഹിനന്ദുപക്ഷേകഞാരനെഞാനണന്നന്ദുച്ചും അസന്ദുനകഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ കനണതലന്ദുകള്

സഞാസത്വഹികമഞായഹി സളഹികളദയണവയഞാനണന്നന്ദുച്ചും പറഞ്ഞറ്റ് അടെന്ദുതകഞാലതഞായഹി

ഇടെസന്ദുപക്ഷേകഞാര അദദ്ദേഹതഹിനനെസഹിനര സഹിരഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ലഞാല് ഒരന്ദു

സഹികഞ്ഞ പണഹിസനെന്ദുച്ചും പന്ദുരഞാവസറ്റ്സന്ദു ശഞാസറ്റ്സസജ്ഞനെന്ദുച്ചും വസറ്റ്സന്ദുസഞാപരമഞായ

നസളഹിവന്ദുകദളയന്ദുച്ചും സത്വന്തച്ചും അനെന്ദുഭവങ്ങദളയന്ദുച്ചും ആസശയഹികന്ദുന്നവനെന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. അദദ്ദേഹച്ചും

വളനര സസൗഹദൃദേദതഞാനടെ നപരന്ദുമഞാറന്ദുന്നവനെന്ദുച്ചും അകഞാദേമഹിക ലക്ഷേവ്യങ്ങള്നകഞാപ്പെച്ചും

ആദവ്യഞാതഹിക വഹിരയങ്ങളഹില് സസറ്റ്പരനെന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇടെസന്ദുപക്ഷേ

രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയസഞാസറ്റ്പരവ്യങ്ങള്കറ്റ് വഹിലങ്ങന്ദുസടെഹിയഞാണറ്റ് എന്നറ്റ് ദസഞാന്നഹികന്ദുന്നവര

കരഹിവഞാരഹിദതയറ്റ്കനപ്പെടെന്ദുന്നസഹിനന്റെ മനറഞാരന്ദു ഉദേഞാഹരണമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സശശ്രീ ലഞാല് .  എങഹിലന്ദുച്ചും

ഇടെസന്ദുപക്ഷേകഞാരകറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനനെസഹിനര ചരഹിസസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും
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പന്ദുരഞാവസറ്റ്സന്ദുശഞാസറ്റ്സസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും നവളഹിചതഹില് നവലചവഹിളഹി ഉയരതഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹില.

കഞാരണച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ നെഹിഗ്രമനെങ്ങള് സശ്രീരതന്ദുച്ചും യന്ദുകഹിഭസദേവന്ദുച്ചും ഉറചസന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

നജ എന് യെകു

ഇന്ഡേവ്യയഹിലന്ദുച്ചും അദമരഹികയഹിലന്ദുമന്ദുള പല ദവദേഹികളഹിലന്ദുച്ചും പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഞഞാന്

സച്ചുംസഞാരഹിചസഹില് ഒരന്ദു സപധഞാനെ വഹിരയച്ചും ആരവ്യന് അധഹിനെഹിദവശമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. അസഹിനന്റെ ഒരന്ദു

നകഞാടഹികലഞാശച്ചും എന്ന ദപഞാനലയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു 1999  നഫസബന്ദുവരഹിയഹില് നഡേല്ഹഹിയഹിനല

ജവഹരലഞാല് നനെസഹന്ദു യലൂണഹിദവരസഹിറഹിയഹില് നെടെന്ന എനന്റെ സപസച്ചുംഗ്രച്ചും.

വരരങ്ങളഞായഹി ഇന്ഡേവ്യയഹിനല മഞാരകറ്റ്സഹിസറ്റ് ചഹിന്തയന്ദുനടെ ഒരന്ദു സന്ദുസപധഞാനെ ദകസനമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

നജ എന് യന്ദു.  ചരഹിസസകഞാരഹിയഞായ ദറഞാമശ്രീളഞാ ഥഞാപ്പെറഹിനനെ ദപഞാലന്ദുള അവഹിടെനത

നസപഞാഫസരമഞാര ഉറച കര്മ്മവ്യളൂണഹിസചകളചച്ചും ഇടെസന്ദുപക്ഷേവകഞാകളചച്ചും ആയഹി

അറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്നവരഞാണറ്റ്. എനന്റെ സപസച്ചുംഗ്രച്ചും നെടെന്ന ഹഞാള് നെലൂറന്ദുകണകഹിനെറ്റ് വഹിദേവ്യഞാരഥഹികനള

നകഞാണറ്റ് നെഹിറഞ്ഞന്ദു കവഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നെടെന്ദുവഹിനല ഇടെനെഞാഴഹിയഹില് വനര പലരന്ദുച്ചും

ഇരഹിപ്പെചറപ്പെഹിചഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഈ സപമന്ദുഖ മഞാരകറ്റ്സഹിസറ്റ് ദകഞാടയഹില്

എലഞാവരകന്ദുച്ചും കഞാണന്ദുമഞാററ്റ് ഞങ്ങള് ഒരന്ദു ഹവദേഹികബഞാനെര ഉയരതഹിയഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

പന്ദുരഞാസനെ ഭഞാരസനതകന്ദുറഹിചചള '  വഹിരയതഹില് സപഗ്രല്ഭരഞായ സശശ്രീ എസറ്റ് പഹി ഗ്രന്ദുപറ്റ്സ,

ഭഗ്രവഞാന് സഹിങറ്റ്, ദദേദവസന സത്വരലൂപറ്റ് എന്നഹിവരന്ദുച്ചും എദന്നഞാനടെഞാപ്പെമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഞങ്ങളചനടെ വഹിരയഞാവസരണനത ഇടെസന്ദുപക്ഷേ അദവ്യഞാപകരഞാരന്ദുച്ചും

നവലചവഹിളഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹില.  എന്നഞാല് ഇടെസന്ദുപക്ഷേകഞാരനനെന്നറ്റ് വവ്യകമഞായ ഒരന്ദു

വഹിദേവ്യഞാരഥഹി വളനര കസൗസന്ദുകകരമഞായ ഒരന്ദു സപശറ്റ്നെച്ചും ഉന്നയഹിചച.  ആദേവ്യമഞായഹിതനന്ന എനന്ന

അദേറ്റ്ഭന്ദുസനപ്പെടെന്ദുതഹിനകഞാണറ്റ്,  ആരവ്യന് അധഹിനെഹിദവശ സഹിദഞാന്തച്ചും നസറഞാനണന്നറ്റ്

നസളഹിയഹികന്ദുന്ന ഞങ്ങളചനടെ അവസരണനത ചരഹിസസപരമഞായ നസളഹിവന്ദുകളചനടെ

അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില് അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദു എന്നയഞാള് ഏറച പറഞ്ഞന്ദു. എന്നഞാല് പഹിന്നശ്രീടെയഞാള്

പറഞ്ഞസറ്റ് ഈ സഹിദഞാന്തതഹിനന്റെ സഹിദരഞാധഞാനെച്ചും ഹഹിനന്ദു മസമസൗലഹികശകഹികള്കറ്റ്

ഉദതജനെച്ചും പകരന്ദുനമന്നസഹിനെഞാല് നെഞാമഹിസഹിനനെ ഉയരതഹിപ്പെഹിടെഹികന്ദുക സനന്ന ദവണച്ചും

എന്നഞാണറ്റ്.

ചരഹിസസതഹിനന്റെ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയവല്കരണച്ചും സടെയഞാന് ഇസഞാവശവ്യമഞാണറ്റ്.  അയഞാള് പറഞ്ഞന്ദു.

കര്മ്മവ്യളൂണഹിസചകളചനടെ ചഹിന്തഞാരശ്രീസഹി ഇവഹിനടെ വവ്യകമഞാവന്ദുന്നന്ദു.  നസളഹിവന്ദുകള്
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അവരനകസഹിനര ആനണങഹില് അവര അസഹിനനെ വലഹിനചറഹിയന്ദുച്ചും. രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയച്ചും മഞാസസമഞാണറ്റ്

അവരകറ്റ് സപധഞാനെച്ചും.

അകഫ്രാദമദിക  പണദിതനഫ്രാരകുനട  വൈദിഡരഫ്രാധനം

പല പണഹിസന്മഞാരന്ദുച്ചും,  സപദസവ്യകഹിചറ്റ് പഞാശഞാസവ്യര എനന്റെ ദവദേഗ്രദവരണ

സപവരതനെങ്ങനള വഹിമരശഹികഞാന് സയഞാറഞായഹി. ഞഞാനെന്ദുയരതഹിയ വഹിരയങ്ങളഞായഹിരന്ദുന്നഹില

അവരന്ദുനടെ സപശറ്റ്നെച്ചും, മറഹിചറ്റ് എനെഹികറ്റ് ഇനസഞാനക നചയഞാനെന്ദുള അകഞാദേമഹികദയഞാഗ്രവ്യസകള്

ഇല എന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവനര അലടഹിയസറ്റ്.  എനെഹികറ്റ് ഇദന്തഞാളജഹിയഹില് ഒരന്ദു പഞാശഞാസവ്യ

സരവകലഞാശഞാലഞാബഹിരന്ദുദേച്ചും ഇലഞാതസഹിനെഞാല് ഞഞാന് പറയന്ദുന്നനസഞാന്നന്ദുച്ചും വകവചച

സദരണസഹിനലന്നന്ദുച്ചും പരഹിദശഞാധഹിചച ദനെഞാകഞാനസ സനന്ന സളഹികളയഞാവന്ദുന്നസഞാനണന്നന്ദുച്ചും

ഉള നെഹിലപഞാടെഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവര .  ഞഞാന് അദനെക വരരങ്ങള് ദവദേപഠനെതഹിനെന്ദുച്ചും

പഞാരമരവ്യ ആചഞാരവ്യനഞാരന്ദുമഞായന്ദുള ചരചകള്കന്ദുച്ചും നചലവഴഹിചഹിടചളവനെഞാനണന്നന്ദുള

കഞാരവ്യനമഞാന്നന്ദുച്ചും അവരകറ്റ് സപധഞാനെമഞായഹി ദസഞാന്നഹിയഹില. ഈ അകഞാദേമഹിക പണഹിസനഞാരഹില്

ഒരന്ദുപദക്ഷേ ആരന്ദുച്ചും സനന്ന ഞഞാന് നചയറ്റ്സസന്ദു ദപഞാനല സനെഹി സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹില് ദനെരഹിടറ്റ്

ദവദേങ്ങള് പഠഹിചഹിടചണഞായഹിരഹികഹില.  പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും പഠനെങ്ങള്കറ്റ് മറചളവരന്ദുനടെ

വഹിവരണങ്ങദളദയഞാ,  കഞാലഹരണനപ്പെട വശ്രീക്ഷേണങ്ങനളദയഞാ ആസശയഹികന്ദുന്ന അവരഹില്

പലരന്ദുച്ചും സങ്ങളചനടെ വവ്യഞാഖവ്യഞാനെങ്ങളഹില് വളനര അടെഹിസ്ഥഞാനെപരമഞായ പഹിഴവന്ദുകള്

വരന്ദുതഹിയഹിടചണറ്റ്.  അദസ ആളചകള് സനന്ന സശശ്രീഅരവഹിനനനെദപ്പെഞാലന്ദുള

മഹഞാദയഞാഗ്രഹികളചനടെ ദവദേങ്ങനളകന്ദുറഹിചചള കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെന്ദുകനള സളഹികളയഞാന്

മടെഹികഞാറന്ദുമഹില.  എന്നഞാല് സരവകലഞാശഞാലഞാ ബഹിരന്ദുദേമന്ദുനണങഹില് ഒരന്ദു കര്മ്മവ്യളൂണഹിസറ്റ്

ചഹിന്തകനന്റെ ദവദേവശ്രീക്ഷേണങ്ങള്കറ്റ് അവര അച്ചുംഗ്രശ്രീകഞാരച്ചും നെല്കന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും!

സരസത്വസശ്രീനെദേഹിയന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ സശ്രീരതറ്റ് കനണതനപ്പെട നെഹിരവധഹി പന്ദുരഞാവസറ്റ്സന്ദു

ദമഖലകളചനമഞാന്നന്ദുച്ചും പഠനെ വഹിദധയമഞാകഞാന് മഹിക അകഞാദേമഹിക പണഹിസന്മഞാരന്ദുച്ചും

സയഞാറല.  ആരവ്യന് അധഹിനെഹിദവശ സഹിദഞാന്തതഹിനനെസഹിനര ഉയരന്ദുന്ന ഏനസഞാരന്ദു

വഹിമരശനെദതയന്ദുച്ചും ഹഹനവരഞാരറ്റ്സടെശ്രീയതഹിനന്റെ ദപരന്ദുപറഞ്ഞന്ദു സളഹികളയഞാനെഞാണറ്റ്

അവര മന്ദുസഹിരന്ദുക.  എന്നഞാല് സഞാസമഞാജവ്യശകഹികളചച്ചും മഹിരണറഹിമഞാരന്ദുച്ചും മഞാരകറ്റ്സഹിസചകളചച്ചും

സങ്ങളചനടെ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ ദനെടങ്ങള്കറ്റ് ദവണഹി ഇദസ സഹിദഞാന്തച്ചും വരരങ്ങളഞായഹി

ഉപദയഞാഗ്രഹിചച വരഹികയഞാനണന്ന കഞാരവ്യച്ചും അവര വഹിസറ്റ്മരഹികന്ദുന്നന്ദു.
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ഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് ഇന്നഹിദപ്പെഞാള് സ്ഥഹിസഹിമഞാറഹി വരന്ദുന്നന്ദു.  സരവകലഞാശഞാലഞാ പണഹിസന്മഞാരകറ്റ്

അവഗ്രണഹികഞാനെഞാവഞാത കന്ദുദറ പന്ദുരഞാവസറ്റ്സന്ദു വഹിദേഗ്രറ്റ്ദേര ഇദപ്പെഞാള് ആരവ്യന് അധഹിനെഹിദവശ

സഹിദഞാന്തനത സളഹികളയഞാന് സയഞാറഞായഹിടചണറ്റ്.  ജയഹിച്ചുംസറ്റ് സറ്റ്കഞാഫറ്റ്നഫര പറയന്ദുന്നന്ദു

"ദേക്ഷേഹിദണരവ്യന് ചരഹിസസഞാസശ്രീസ  കഞാലഘടങ്ങളഹിനല സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക ഹനെരന്തരവ്യനത

പഹിന്തന്ദുണകന്ദുന്ന വഹിവരങ്ങള് ദേഹിവദസനെനയദന്നഞാണച്ചും കലൂടെഹികലൂടെഹി വരഹികയഞാണറ്റ്.  ആ

നെഹിലകറ്റ് ചരഹിസസവവ്യഖവ്യഞാനെതഹിനന്റെ ഇന്നനത സദങസങ്ങളഹില് കഞാരവ്യമഞായ അഴഹിചചപണഹി

സനന്ന ദവണഹിയഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ദേക്ഷേഹിദണരവ്യന് സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികചരഹിസസതഹിനന്റെ കഞാരവ്യതഹില്

ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും അടെഹിദചല്പ്പെഹികനപ്പെടച നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന പസഹിനനെടഞാച്ചുംനെലൂറഞാണഹിനല ലളഹിസമഞായ

വവ്യഞാഖവ്യഞാനെരശ്രീസഹികനള ഞങ്ങള് ശകഹിയഞായഹി സനന്ന സളഹികളയന്ദുന്നന്ദു.  ദേക്ഷേഹിദണരവ്യനയ

പറഹിയന്ദുള പഠനെങ്ങള് ഇരന്ദുപതഹിനയഞാന്നഞാച്ചും നെലൂറഞാണഹിനനെ സമശ്രീപഹിചചനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന ഈ

ദവളയഹില് പഴയ വവ്യഞാഖവ്യഞാനെങ്ങനള ചഹിരസപസഹിരറ്റ്ഠ നചയചന്നസഹിനെറ്റ് പകരച്ചും

പന്ദുരഞാവസറ്റ്സന്ദുവഹിദേഗ്രറ്റ്ദേര കഠഹിനെഞാദത്വഞാനെതഹിലലൂനടെ പന്ദുറതന്ദുനകഞാണന്ദു വരന്ദുന്ന പന്ദുസഹിയ

വഹിവരങ്ങനള വഹിശകലനെച്ചും നചയചകയഞാണറ്റ് ദവണസറ്റ്.

അകഞാദേമഹിക വദൃതങ്ങള് വസറ്റ്സന്ദുനെഹിരറ്റ്ഠമഞായ പഠനെതഹിനെന്ദുള ദമഖല എന്നസഹിനെന്ദുപരഹി

പലവഹിധ സ്ഥഞാപഹിസ സഞാസറ്റ്പരവ്യങ്ങളചനടെ അഭയദകസനമഞാണറ്റ്.  അകഞാദേമഹിക

പണഹിസന്മഞാരകറ്റ് ആദവ്യഞാതഹിക പഞാരമരവ്യങ്ങദളഞാടെറ്റ് വലഹിയ ബഹന്ദുമഞാനെമഹില.  അവര

സത്വന്തച്ചും ബസൗദഹിക പരഹിമഹിസഹികള്കപ്പെചറമന്ദുള ആദവ്യഞാതഹിക വഹിരയങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും സങ്ങളചനടെ

ആധഹികഞാരഹികസ അവകഞാശനപ്പെടെന്ദുച്ചും.  പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സങ്ങള് എന്തഞാണറ്റ് നചയചന്നനസന്നന്ദു

ദപഞാലന്ദുച്ചും അറഹിയഞാനസ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയവന്ദുച്ചും സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികവന്ദുമഞായ അജണകള്

നെടെപ്പെഞാകഹിനയടെന്ദുകഞാന് സങ്ങളചനടെ പദേവഹികനള ഉപദയഞാഗ്രനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്നന്ദു!  അദമരഹികന്

സറ്റ്കലൂളചകളഹില് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ദപഞാലന്ദുള മസങ്ങനള വഹിശകലനെച്ചും നചയചദമഞാള് അവനയ

നവറന്ദുച്ചും സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക സപസഹിഭഞാസങ്ങള് എന്ന മടഹില് സഞാമലൂഹവ്യ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ സഞാമതഹിക

വശ്രീക്ഷേണങ്ങളഹിലലൂനടെയന്ദുള പഠനെങ്ങള് മഞാസസദമ നെടെതന്ദുകയന്ദുളച.  ദനെരഹിടചള

അനെന്ദുഭവതഹിനന്റെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹിലന്ദുള പഠനെച്ചും സന്ദുദലഞാച്ചും കന്ദുറവഞാണറ്റ്.  അസഹിനെന്ദുച്ചും

അപ്പെചറമന്ദുള ദയഞാഗ്ര ദവദേഞാന്തസലതഹിലന്ദുള പഞാഠങ്ങള് ഇനലന്നന്ദു സനന്ന പറയഞാച്ചും.

ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ പന്ദുറച്ചുംദമഞാടെഹികള്കറ്റ് ആധന്ദുനെഹിക മനെസഹിലന്ദുള സത്വധശ്രീനെച്ചും നകഞാണറ്റ്,

അദവ്യഞാതഹികസനയയന്ദുച്ചും ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ ഒരന്ദു ബഞാഹവ്യവശമഞായഹി ദനെഞാകഹി കഞാണന്ദുന്ന

ഒരവസ്ഥ വന്നഹിടചണറ്റ്.  അദവ്യഞാതഹികസയഹിലലൂന്നഹിയ ഭഞാരസതഹിനന്റെ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനെറ്റ്

അസരഹഹികന്ദുന്ന സപഞാധഞാനെവ്യച്ചും നെഞാച്ചും നകഞാടെന്ദുകഞാതസഹില് ഒടചച്ചും അദേറ്റ്ഭന്ദുസമഹില.
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ഡവൈദങ്ങളദിനല  ഡയെഫ്രാഗശഫ്രാസഡ്ഫതനം

ദവദേങ്ങളഹിനല ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസതഹിനന്റെ ദവരന്ദുകള് കനണതഞാന് എനെഹികന്ദു ഒടചച്ചും

വഹിരമമന്ദുണഞായഹില.  മസന്തതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും ധവ്യഞാനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും മഞാരഗ്രങ്ങളചച്ചും,

സലൂക്ഷേറ്റ്മശരശ്രീരനതയന്ദുച്ചും ദബഞാധമണലതഹിനന്റെ ശകഹികദളയന്ദുച്ചും ഒനകകന്ദുറഹിചചള

അസഹിനന്റെ ധഞാരണകളചച്ചും നെഞാനമടെന്ദുതസറ്റ് ദവദേങ്ങളഹിലഞാനണന്നറ്റ് ഞഞാന് കനണതഹി.

സശശ്രീഅരവഹിനനന്റെ ഈ ദേഹിശയഹിലന്ദുള ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകള് വളനര സഹഞായകരമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അദദ്ദേഹച്ചും മന്ദുന്പന്ദുസനന്ന സന്ദുറന്നന്ദുകഴഹിഞ്ഞ ഈ പഞാസ ഞഞാന് പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുക മഞാസസദമ

നചയറ്റ്സന്ദുളളൂ.  എന്നഞാല് ഇന്ഡേവ്യയഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും വളനരകന്ദുറചറ്റ് പണഹിസന്മഞാരന്ദുനടെ

സശദയഹില് മഞാസസദമ ഇസറ്റ് നപടഹിടചളളൂ എന്ന കഞാരവ്യച്ചും എനന്ന അസഹിശയഹിപ്പെഹിചച.

ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ് സശശ്രീഅരവഹിനനനെ ദനെരഹിടറ്റ് അറഹിയഞാമഞായഹിരന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും ദഡേഞാ

രഞാധഞാകദൃരണന് ദവദേങ്ങനളകന്ദുറഹിചചള ഈ സന്ദുസപധഞാനെ ഭഞാഗ്രച്ചും സശദഹിചഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

അദദ്ദേഹച്ചും മഞാകറ്റ്സറ്റ്മന്ദുളറന്ദുനടെ വശ്രീക്ഷേണങ്ങളഞാണറ്റ് സത്വശ്രീകരഹിചസറ്റ്.

ഋദഗ്രത്വദേതഹിനല ദദേവസകള് ആന്തരഹികസപസകഹിയകളചനടെ സപസശ്രീകങ്ങളഞാനണന്നസറ്റ് എനന്ന

സച്ചുംബന്ധഹിചഹിടെദതഞാളച്ചും സന്ദുവവ്യകമഞായ വസറ്റ്സന്ദുസയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഹവദേഹികമഞായ അഗഹി,

ആന്തരസലതഹില് ചഹിദേഞാഗഹി അഥവഞാ ദബഞാധതഹിനന്റെ അഗഹിയഞാണറ്റ്. ദവദേതഹിനല ദസഞാമച്ചും

ആനെനമഞാണറ്റ്.  ഇസനന് പരമപന്ദുരന്ദുരന് അഥവഞാ ശന്ദുദസസത്വച്ചും.  സപപഞ്ചതഹിനന്റെ ബഞാഹവ്യവന്ദുച്ചും

ആന്തരഹികവന്ദുമഞായ പല സലങ്ങളഹിലന്ദുള ഈ സസത്വങ്ങളചനടെ സപകഞാശനെനത

ദദേവ്യഞാസഹിപ്പെഹികന്ദുന്നവയഞാണറ്റ് ഹവദേഹിക മസന്തങ്ങള് .    

ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ്,  അഗഹി ശരശ്രീരതഹിനന്റെ സലതഹില് ജഠരഞാഗഹിയഞാണറ്റ്.  കന്ദുറചചകലൂനടെ

സലൂക്ഷേറ്റ്മ സലതഹില് അസറ്റ് സപഞാണന് അഥവഞാ ശത്വഞാദസഞാഛത്വഞാസമഞാണറ്റ്.

മഞാനെസഹികസലതഹില് അസറ്റ് ധഞാരണഞാശകഹിയഞാണറ്റ്.  ബന്ദുദഹിയഹില് അഥവഞാ മനെസഹിനന്റെ

ഉന്നസമണലതഹില് ഇസറ്റ് വഹിദവകതഹിനന്റെ ജത്വഞാലയഞാണറ്റ്.  ആതസലതഹിലഞാകനട ഇദസ

അഗഹി ഉണ്മയഞായഹിടചച്ചും സപസവ്യക്ഷേനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.

ദവദേങ്ങള് ഇതരച്ചും സപദബഞാധനെങ്ങനള സങശ്രീരണമഞായ ഭഞാരയഹിലഞാണറ്റ് പറഞ്ഞഹിടചളസറ്റ്.

'പദരഞാക്ഷേ സപഹിയഞാ ഹഹി ദദേവ സപസവ്യക്ഷേ ദേത്വഹിശ'  എന്നവര ആവരതഹിചറ്റ് പറഞ്ഞഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

അസഹിനന്റെ അരരച്ചും 'ദദേവന്മഞാരന്ദുച്ചും ഋരഹികളചച്ചും പദരഞാക്ഷേമഞായസഹിനനെ ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു,

സന്ദുവവ്യകമഞായസഹിനനെയല'  എന്നഞാണറ്റ്.  ഋരഹികള് വഹിദരഞാധഞാഭഞാസ രശ്രീസഹിയഹിലഞാണറ്റ്

സച്ചുംസഞാരഹികഞാററ്റ്, ദനെരഹിടചള ഭഞാരയഹിലല. ചരഹിസസതഹിലന്ദുടെനെശ്രീളച്ചും ഇതരതഹിലന്ദുള നെഹിരവധഹി
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ഉദേഞാഹരണങ്ങള് കഞാണഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും.  നെനര്മ്മ മനെസഹിനന്റെ പരഹിമഹിസഹികള്കപ്പെചറദതയറ്റ്കറ്റ്

നെയഹികഞാന് മഹതന്ദുകള് എലഞാകഞാലവന്ദുച്ചും ഈ രശ്രീസഹി ഉപദയഞാഗ്രഹിചഹിടചളസഞായഹി കഞാണഞാച്ചും.

ശബറ്റ്ദേങ്ങളചച്ചും ദേഹിവവ്യങ്ങളഞായ നെഞാമങ്ങളചച്ചും ഉപദയഞാഗ്രഹിചറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ ആതഞാവഹിനനെ

ഉണരതഞാനെന്ദുള മസന്തദയഞാഗ്രതഹിനന്റെ ഒരന്ദു പഞാസ ഋദഗ്രത്വദേച്ചും നെമന്ദുകറ്റ് സന്ദുറന്നന്ദു സരന്ദുന്നന്ദു.

യജലൂരദവദേമഞാകനട ശത്വഞാസഗ്രസഹിനയയന്ദുച്ചും ഉയരന്ന ലക്ഷേവ്യദബഞാധനതയന്ദുച്ചും

ഉപദയഞാഗ്രനപ്പെടെന്ദുതഹിനകഞാണറ്റ് ഉളഹിദലകന്ദുസഹിരഹിയഞാന് ദസപരഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന സപഞാണദയഞാഗ്രമഞാണറ്റ്

സന്ദുറന്നന്ദു സരന്ദുന്നസറ്റ്.  ഉയരന്ന അനെന്ദുഭലൂസഹി സലദതയന്ദുച്ചും,  സഹിരഹിചറഹിവഹിനനെയന്ദുച്ചും ഉപദയഞാഗ്രഹിചറ്റ്

മനെസഹിദനെയന്ദുച്ചും ഹദൃദേയനതയന്ദുച്ചും ദമഞാചനെതഹിദലകറ്റ് നെയഹികന്ദുന്ന ധവ്യഞാനെദയഞാഗ്രതഹിനന്റെ

പഞാസയഞാണറ്റ് സഞാമദവദേച്ചും ചലൂണഹികഞാണഹികന്ദുന്നസറ്റ്. ഈ മലൂന്നന്ദു ദവദേങ്ങളചച്ചും വഞാകറ്റ്, സപഞാണന് ,

മനെസറ്റ് എന്നഹിങ്ങനനെ നെര്മ്മന്ദുനടെ സപകദൃസഹിയന്ദുനടെ മലൂന്നന്ദു ഭഞാഗ്രങ്ങളചമഞായഹിടചച്ചും, ജഞാസഗ്രസറ്റ്, സത്വപറ്റ്നെച്ചും,

സന്ദുരന്ദുപറ്റ്സഹി എന്നഹിങ്ങനനെ ദബഞാധതഹിനന്റെ മലൂന്നന്ദു സലങ്ങളചമഞായഹിടചച്ചും ബന്ധനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

പന്ദുറദമയഞാകനട അവ ഭലൂദലഞാകച്ചും,  ഭന്ദുവരദലഞാകച്ചും,  സത്വരഗ്രച്ചും എന്നഹിങ്ങനനെ

മലൂന്നന്ദുദലഞാകങ്ങളചമഞായഹിടഞാണറ്റ് ബന്ധനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ്.

ഈ ഹവദേഹികമഞാരഗ്രതഹില് ദേഹിവവ്യശകഹികദളഞാടെന്ദുള ഭകഹിയന്ദുച്ചും,  അവയന്ദുനടെ ശരഹിയഞായ

സത്വരലൂപനത അറഹിയന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള ജ്ഞഞാനെമഞാരഗ്രവന്ദുച്ചും സമനെത്വയഹിപ്പെഹിചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഈ

ശകഹികളഞാവനട ആതഞാവഹിനന്റെ ശകഹികളഞാണറ്റ് സഞാനെന്ദുച്ചും.  ഈനയഞാരന്ദു സമശ്രീപനെച്ചും മന്ദുഴന്ദുവന്

ഹഹിനന്ദുസച്ചുംസറ്റ്കദൃസഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും മനറലഞാ വശങ്ങദളയന്ദുച്ചും അസഹിലന്ദുരന്ദുതഹിരഹിഞ്ഞ

സസമദേഞായങ്ങദളയന്ദുച്ചും കരന്ദുപ്പെഹിടെഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള അടെഹിസ്ഥഞാനെ രലൂപദരഖയഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു.

എനന്റെ ആദേവ്യകഞാല കദൃസഹികള്  ,  സപദസവ്യകഹിചറ്റ് 'പസൗരഞാണഹിക ഋരഹികളചനടെ ജ്ഞഞാനെഹവഭവച്ചും'

എന്ന കദൃസഹിയഹിനല ഋദഗ്രത്വദേ സരജമ സസത്വശഞാസറ്റ്സസപരവന്ദുച്ചും,  കഞാവവ്യഞാതകവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു

സമശ്രീപനെമഞാണറ്റ് സത്വശ്രീകരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  ഇന്നറ്റ് ഞഞാന് ആ ദവദേമസന്തങ്ങള്കറ്റ് സപഞാപഞ്ചഹിക

മഞാനെസഹിക ശകഹികളചനടെ രലൂപദരഖകള് എന്നനെഹിലയഹില് കലൂടെന്ദുസല് ശഞാസറ്റ്സസശ്രീയവന്ദുച്ചും

കദൃസവ്യവന്ദുമഞായ വവ്യഞാഖവ്യഞാനെങ്ങള് നെല്കന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇസറ്റ് ഞഞാന് വരന്ദുച്ചും വരരങ്ങളഹില്

നചയഞാനെഞാസഗ്രഹഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.

വവൈദദിക  സമഫ്രാജനം

1998 ല് സന്ദുഭഞാരറ്റ് കഞാകന്ദുച്ചും ഞഞാനെന്ദുച്ചും കലൂടെഹി ഹവദേഹികസമഞാജച്ചും എന്ന ദപരഹില് പന്ദുസഹിനയഞാരന്ദു

ഹവദേഹിക കലൂടഞായറ്റ്മകറ്റ് രലൂപച്ചും നെല്കഹി. ഇന്നഹിനന്റെ ആവശവ്യച്ചും ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ മസദമഞാ, പന്ദുസഹിയ

ഗ്രന്ദുരന്ദുദവഞാ ഒന്നന്ദുമല ,  മറഹിചറ്റ് ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ രശ്രീസഹിയഹിലന്ദുള ആദവ്യഞാതഹിക ജ്ഞഞാനെമഞാണറ്റ്.
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എലഞാറഹിനെന്ദുമന്ദുപരഹി ആ ജ്ഞഞാനെനത സപദയഞാഗ്രവല്കരഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുന്ന ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ

സമലൂഹമഞാണറ്റ്.  ഹവദേഹികസമഞാജച്ചും അഥവഞാ സനെഞാസനെ ദവദേസച്ചുംഘച്ചും ദവദേങ്ങളചനടെ

എലഞാവശങ്ങനളയന്ദുച്ചും ദപഞാരഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നകഞാണഞാടെന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്ന അതരച്ചും ഒരന്ദു

സമലൂഹനത വഹിഭഞാവനെച്ചും നചയചന്നന്ദു.  ആതഞാവദബഞാധതഹിദന്റെസഞായ പന്ദുസഹിയ യന്ദുഗ്രതഹിനെറ്റ്

അതരച്ചും ദവദേപഞാഠശഞാലകളചച്ചും ഹവദേഹികസമഞാജങ്ങളചച്ചും അസവ്യന്തഞാദപക്ഷേഹിസമഞാണറ്റ്.

വവൈദദിക  സമഫ്രാജതദിനന്റെ  ഉഡദദ്ദ്യേശലക്ഷരങ്ങള

1. വഹിവഹിധങ്ങളഞായ ഹവദേഹിക ജ്ഞഞാനെ സസമദേഞായങ്ങനള സപചരഹിപ്പെഹികന്ദുക.

2.  ശഞാസറ്റ്സസ ആദവ്യഞാതഹിക മണലങ്ങളഹിനല വഹിവഹിധ വഹിജ്ഞഞാനെങ്ങളചമഞായഹി ഹവദേഹിക

ജ്ഞഞാനെനത ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതന്ദുക.

3.  ആതസപകഞാശനെതഹിനെന്ദുച്ചും,  ആതസച്ചുംസദൃപറ്റ്സഹികന്ദുച്ചും ഭലൂസദേയകന്ദുമന്ദുള ഒരന്ദു വഴഹി

സന്ദുറകന്ദുക.

4. ജനെങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും സപകദൃസഹിയഹിലന്ദുച്ചും സന്തന്ദുലഹിസമഞായ ബന്ധങ്ങനള ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുക.

5.  വഹികസഹിചച വരന്ദുന്ന വഹിവരസഞാദങസഹിക വഹിദേവ്യയന്ദുദടെസഞായ ഇന്നനത ദലഞാകതഹില്

വഴഹികഞാടചന്നസഹിനെഞാവശവ്യമഞായ അന്തരദേരശനെവന്ദുച്ചും ജ്ഞഞാനെവന്ദുച്ചും വഹികസഹിപ്പെഹികന്ദുക.

വവൈദദിക  സമഫ്രാജതദിനന്റെ  തതസങ്ങള

1.  എങ്ങന്ദുച്ചും നെഹിറഞ്ഞന്ദുനെഹില്കന്ദുന്ന,  സരവഞാന്തരഗ്രസവന്ദുച്ചും അസശ്രീസനഹിയവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു

പരമസസത്വച്ചും (സബഹ്മച്ചും) ഇവഹിനടെയന്ദുണറ്റ്.

2.  സബഹ്മനത അറഹിയന്ദുന്നസഹിലലൂനടെ മഞാസസദമ നെമന്ദുകറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ

ലക്ഷേവ്യതഹിനലതഞാന് കഴഹിയലൂ.

3.  സബഹ്മനത അറഹിയന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് ആദവ്യഞാതഹിക ഉയരചയഹില്കലൂടെഹി ദനെടെന്ദുന്ന ജ്ഞഞാനെച്ചും

അസവ്യഞാവശവ്യമഞാണറ്റ്.

4.  അകതന്ദുച്ചും പന്ദുറതന്ദുമന്ദുളവ സര്മ്മഹിലന്ദുള പരസറ്റ്പരബന്ധങ്ങനള ഈ ജ്ഞഞാനെച്ചും

സഞാധവ്യമഞാകഹിതശ്രീരകന്ദുന്നന്ദു.  ദവദേങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ആഗ്രമങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഈ ബന്ധങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ്

പറഞ്ഞഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.
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5.  ദയഞാഗ്രച്ചും,  ധവ്യഞാനെച്ചും,  ദസവനെച്ചും,  അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങള് ,  ശഞാസറ്റ്സസച്ചും എന്നഹിവനയലഞാച്ചും ഈ

ജ്ഞഞാനെച്ചും ദനെടെഞാനെന്ദുള വഴഹികളഞാണറ്റ്.

6.  ഈ ജ്ഞഞാനെച്ചും കനണതന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും ജനെങ്ങള്കഹിടെയഹില് സപചരഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും ഒരന്ദു

സമഞാജച്ചും ആവശവ്യമഞാണറ്റ്.

7. പരമമഞായ ഈ ജ്ഞഞാനെതഹിനന്റെ അദനെത്വരണവന്ദുച്ചും അസഹിനെഞാവശവ്യമഞായ അഭവ്യസനെങ്ങളചച്ചും

പരഹിശശ്രീലനെവന്ദുച്ചും ഈ സമഞാജതഹിനന്റെ മന്ദുഖവ്യപരഹിപഞാടെഹികളഹില് നപടെന്ദുന്നന്ദു.

8.  ജ്ഞഞാനെതഹിനെന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ സഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരതഹിനെന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ സപചരണതഹിനെന്ദുച്ചും

നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്ന വവ്യകഹിപരമഞായ സമരപ്പെണനത അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞാകഹിയഞാണറ്റ് ഈ

സമഞാജതഹിനല അച്ചുംഗ്രസത്വച്ചും.

9.  ആരഞാധനെ, ധവ്യഞാനെച്ചും, ചരചകള് സന്ദുടെങ്ങഹിയവയറ്റ്കഞായഹി ഈ സമഞാജതഹിനല അച്ചുംഗ്രങ്ങള്

പസഹിവഞായഹി ഒരന്ദുമഹിചറ്റ് കലൂദടെണസന്ദുണറ്റ്.
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പഫ്രാശഫ്രാതര വഹൈന്ദവൈ സനംഘങ്ങള

ഇന്ഡേവ്യയഹിലന്ദുള എനന്റെ സപവരതനെങ്ങദളഞാനടെഞാപ്പെച്ചും ഞഞാന് അദമരഹികയഹിനല ഹഹിനന്ദു

സഗ്രലൂപ്പെചകളചമഞായഹി ദചരന്നന്ദുച്ചും സപവരതഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  ഞഞാന് എനന്റെ ദയഞാഗ്രപഠനെങ്ങള്

സന്ദുടെങ്ങഹിയ അറന്ദുപസന്ദുകളചനടെ അവസഞാനെഘടതഹില് അദമരഹികയഹില് വളനര കന്ദുറചറ്റ്

ഹഹിനന്ദുകള് മഞാസസദമ ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദുളളൂ.   എന്നഞാല് നസഞാണളൂറന്ദുകളചനടെ സന്ദുടെകതഹില്

എനന്റെ ദവദേപഠനെച്ചും പന്ദുദരഞാഗ്രമഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹിയദപ്പെഞാദഴകന്ദുച്ചും അദമരഹികയഹില്

വഹിദേവ്യഞാസമന്നരന്ദുച്ചും ധനെഹികരന്ദുമടെങ്ങന്ദുന്ന ഒരന്ദു സമലൂഹമഞായഹി ഹഹിനന്ദുകള് മഞാറഹികഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാന് ദബഞാസണ് ,  ഹവ്യളൂസണ് ,  അററ്റ്ലഞാന്റെഞാ സന്ദുടെങ്ങഹി രഞാജവ്യനമങ്ങന്ദുമന്ദുള

ഹഹിനന്ദുദക്ഷേസസങ്ങളചച്ചും സഞാമലൂഹവ്യസച്ചുംഘടെനെകളചച്ചും സനരശഹിചച.  ഇവയഹില് ഏറവന്ദുച്ചും സപധഞാനെച്ചും

അദമരഹികയഹിനല വഹിശത്വഹഹിനന്ദു പരഹിരതഞായഹിരന്ദുന്നന്ദുനവങഹിലന്ദുച്ചും മററ്റ് പല സഗ്രലൂപ്പെചകളചമഞായഹി

ദചരന്നന്ദുച്ചും ഞഞാന് സപവരതഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.

ഇന്ഡേവ്യയഹിലന്ദുള സങ്ങളചനടെ സഹസപവരതകനര ദപഞാനല വഹി എചറ്റ് പഹി യന്ദുനടെ അദമരഹികന്

സപവരതകരന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുദവണഹി ഒരന്ദു ദഫഞാറച്ചും

രലൂപശ്രീകരഹിചഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുദപഞാനല ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മനത സപസഹിദരഞാധഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ്

ആവശവ്യമഞായ വഹിവരങ്ങള് ദസകഞാഡേശ്രീകരഹികല് ,  വഹിവഹിധ ഹഹനവ വഹിഭഞാഗ്രങ്ങളചച്ചും

ആചഞാരവ്യന്മഞാരന്ദുച്ചും സര്മ്മഹിലന്ദുള സമരകച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ പല ദമഖലകളഹിലന്ദുച്ചും അവര

വവ്യഞാപരഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഊരജസത്വലസയന്ദുച്ചും,  സമരപ്പെണവന്ദുച്ചും,  ചഹിന്തഞാദശരഹിയന്ദുച്ചും ഉളവരഞായ

വഹി എചറ്റ് പഹിയന്ദുനടെ ഒരന്ദുപഹിടെഹി ദനെസഞാകദളയന്ദുച്ചും അടെന്ദുതറഹിയന്ദുവഞാന് എനെഹികഹിടെവന്നന്ദു.

പഞാശഞാസവ്യവല്കരഹികനപ്പെട പല അദമരഹികന് ഹഹിനന്ദുകളചച്ചും സങ്ങളചനടെ പഞാരമരവ്യനത

കനണതന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും അസറ്റ് സങ്ങളചനടെ കന്ദുടഹികള്കന്ദു കലൂടെഹി ഫലസപദേമഞായഹി

പകരന്നന്ദുനകഞാടെന്ദുകന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും സശമഹികന്ദുന്നസഞായഹി ഞഞാന് കണന്ദു.

അവരഹില് കലൂടെന്ദുസല് ദപരന്ദുച്ചും ദഡേഞാകറ്റ്ടെരമഞാദരഞാ,  ശഞാസറ്റ്സസജ്ഞദരഞാ കമവ്യളൂടര വഹിദേഗ്രറ്റ്ദേദരഞാ

ഒനക ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു.   ആധന്ദുനെഹികശഞാസറ്റ്സസവന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മവന്ദുച്ചും സര്മ്മഹില് ഒരന്ദു

ഹവരന്ദുദവ്യവന്ദുച്ചും അവരഹില് പലരകന്ദുച്ചും കഞാണഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നഹില.  ഒരന്ദു നെല

ഹഹിനന്ദുവഞായഹിരഹികന്ദുന്നസന്ദുച്ചും ഒരന്ദു നെല അദമരഹികന് പസൗരനെഞായഹിരഹികന്ദുന്നസന്ദുച്ചും സര്മ്മഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു
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നപഞാരന്ദുതദകടെന്ദുച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  വഞാസറ്റ്സവതഹില് പരദദേശ വഞാസഹികളഞായ

ഹഹിനന്ദുകള് ,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും വലഹിയ നെഗ്രരങ്ങളഹില് ജശ്രീവഹികന്ദുന്നവദരഞാ മഞാധവ്യമങ്ങളഹില്

സപവരതഹികന്ദുന്നവദരഞാ ഒനക ആയവര ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഹഹിനന്ദുകദളകഞാള് കലൂടെന്ദുസലഞായഹി

ഹഹനവപഞാരമരവ്യനത പഹിന്തന്ദുണകന്ദുന്നസഞായഹിടഞാണറ്റ് ഞഞാന് കണസറ്റ്.

പഞാശഞാസവ്യ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ അനെന്ദുഭവച്ചും സങ്ങളചനടെ ആദവ്യഞാതഹിക സച്ചുംസറ്റ്കഞാരനത

ഉദപക്ഷേഹികഞാന് അവരകറ്റ് കഞാരണമഞായഹില എന്നന്ദുമഞാസസമല,  സകദമണ അസഹിദലകവനര

മടെകഹിനകഞാണന്ദു വരഹിക കലൂടെഹിനചയറ്റ്സന്ദു.  പഞാശഞാസവ്യ ദലഞാകതഹിനന്റെ സത്വഞാസസന്തവ്യദതയന്ദുച്ചും

സമദൃദഹിദയയന്ദുച്ചും വഹിലമസഹികന്ദുന്നസഹിദനെഞാനടെഞാപ്പെച്ചും സനന്ന അസഹിനന്റെ ആതശ്രീയ

ദേഞാരഹിസദേവ്യദതയന്ദുച്ചും അവര സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു.  അദമരഹികയഹില് സനന്നയന്ദുള പല പഞാശഞാസവ്യ

മസസച്ചുംഘങ്ങളചച്ചും 6000  വരരങ്ങള്കറ്റ് മന്ദുമറ്റ് മഞാസസമഞാണറ്റ് സപപഞ്ചമന്ദുണഞായസറ്റ് എന്ന

ഹബബഹിള് സങല്പ്പെങ്ങളഹില് ഉറചച നെഹില്കന്ദുദമഞാള് ,  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും, സപദസവ്യകഹിചറ്റ് ദവദേഞാന്തച്ചും

കലൂടെന്ദുസല് ശഞാസറ്റ്സസശ്രീയവന്ദുച്ചും യന്ദുകഹിഭസദേവന്ദുച്ചും സപസശ്രീക്ഷേഹികതക ഭഞാവഹിയന്ദുളസന്ദുമഞാനണന്നറ്റ്

അവര കണന്ദു.

അദമരഹികന് ഹഹിനന്ദുകള് ദനെരഹിടെന്ദുന്ന സപധഞാനെ സപശറ്റ്നെച്ചും,  പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ് ജനെഹിചച

വളരന്ന അവരന്ദുനടെ കന്ദുടഹികളഹില് സങ്ങളചനടെ പഞാരമരവ്യനത കന്ദുറഹിചചള അവദബഞാധവന്ദുച്ചും

മസഹിപ്പെചച്ചും എങ്ങനനെ ഉണരതഞാച്ചും എന്നന്ദുളസഞാണറ്റ്. പഞാശഞാസവ്യ ദപഞാപ്പെറ്റ് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും അവനര

കന്ദുടെന്ദുകഹിലഞാകഹി ഉപദഭഞാഗ്രസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ ജശ്രീവഹിസഹശലഹിയഹിദലകറ്റ് സളഹിയഹിടെന്ദുകയന്ദുച്ചും,

കലൂടെന്ദുസല് സലൂക്ഷേറ്റ്മമഞായ അവരന്ദുനടെ സച്ചുംദവദേനെക്ഷേമസനയ ഉണകഹികളയന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയചന്നന്ദു.  എങഹിലന്ദുച്ചും ഈ അദമരഹികന് ഉപദഭഞാഗ്ര സച്ചുംസറ്റ്കഞാരനത മറഹികടെകഞാന്

സകവഹിധച്ചും ഹവവഹിദവ്യമഞാരന്നസന്ദുച്ചും സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാര സമന്നവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു മസച്ചും

എവഹിനടെനയങഹിലന്ദുമന്ദുനണങഹില് അസറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസമഞാണറ്റ് എന്നറ്റ് ഞഞാന് കരന്ദുസന്ദുന്നന്ദു.

ഹൈദിന്ദകു വൈദിദരഫ്രാരഥദി  സനംഘനം

ഒരന്ദു പദക്ഷേ ഞഞാന് കണസഹില് വചറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും സകഹിയഞാതകമഞായ സച്ചുംഘടെനെ എചറ്റ് എസറ്റ് സഹി

അഥവഞാ ഹഹിനന്ദു സചഡേന്റെറ്റ്സറ്റ് കസൗണ്സഹില് ആണറ്റ്.   അസറ്റ് ദകഞാദളജറ്റ് കഞാമസചകളഹില്

ഹഹിനന്ദുസച്ചുംസറ്റ്കഞാരവന്ദുച്ചും മലൂലവ്യങ്ങളചച്ചും ആശയങ്ങളചച്ചും സപചരഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുദവണഹി

വഹിദേവ്യഞാരഥഹികളചച്ചും പലൂരവവഹിദേവ്യഞാരഥഹികളചച്ചും കലൂടെഹിദചരന്നറ്റ് രലൂപശ്രീകരഹിച ഒരന്ദു

സച്ചുംഘടെനെയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നെഹിരവധഹി ശഞാഖകളചച്ചും നെലൂറന്ദുകണകഹിനെറ്റ് അച്ചുംഗ്രങ്ങളചമഞായഹി

അദമരഹികയഹിനല അതരതഹിലന്ദുള ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ സച്ചുംഘടെനെയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.
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ഞഞാന് യലൂനെഹിദവരസഹിറഹികളഹിലന്ദുച്ചും സര്മ്മര കവ്യഞാമന്ദുകളഹിലന്ദുമഞായഹി അവരന്ദുനടെ നെഹിരവധഹി

പരഹിപഞാടെഹികളഹില് പനങടെന്ദുകന്ദുകയന്ദുച്ചും അവരന്ദുനടെ പല ദനെസഞാകളചമഞായഹി പരഹിചയതഹില്

വരഹികയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

എചറ്റ് എസറ്റ് സഹി അച്ചുംഗ്രങ്ങള് ഹഹിനന്ദു യലൂണഹിദവരസറ്റ് എന്നദപരഹില് ഒരന്ദു ഇന്റെരനനെററ്റ് ഹസററ്റ്

രലൂപശ്രീകരഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഞാണറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ ഹഹിനന്ദു ഇന്റെരനനെററ്റ് ഹസററ്റ്.  അസറ്റ്

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും,  ചരഹിസസച്ചും,  ദക്ഷേസസങ്ങള് ,  ഹദേവ സങല്പ്പെങ്ങള് ,  ഭജനെകള് സന്ദുടെങ്ങഹി

ഹഹിനന്ദുമസനത സച്ചുംബന്ധഹിച ഏസഞാനണലഞാ വഹിരയങ്ങളഹിലന്ദുമന്ദുള വഹിജ്ഞഞാനെങ്ങളചനടെ ഒരന്ദു

ഭണഞാഗ്രഞാരമഞാണറ്റ്.  അവര എദന്റെയന്ദുച്ചും മറചപല ഹഹിനന്ദുചഹിന്തകരന്ദുനടെയന്ദുച്ചും പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചച്ചും

ദലഖനെങ്ങളചച്ചും ഓണ്ഹലനെഹില്  സപസഹിദശ്രീകരഹിചച.

പഞാശഞാസവ്യ ബഹിസഹിനെസറ്റ് അകഞാദേമഹിക രച്ചുംഗ്രങ്ങളഹില് ആദവ്യഞാതഹികവന്ദുച്ചും രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയവന്ദുച്ചും ആയ

ഹഹനവ മലൂലവ്യങ്ങള് സമനെത്വയഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹില് എചറ്റ് എസറ്റ് സഹി അച്ചുംഗ്രങ്ങള് വഹിജയഹിചച.

സങ്ങളചനടെ ശകമഞായ കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബ അടെഹിതറ,  ആദവ്യഞാതഹികസസത്വങ്ങള് ,

ആതസമരപ്പെണദതഞാനടെയന്ദുള പഠനെച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ ഹഹനവപശഞാതലച്ചും

അദമരഹികയഹില് ഒരനെന്ദുസഗ്രഹമഞാനണന്നറ്റ് അവര സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു.  മസപരവന്ദുച്ചും

സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികവന്ദുമഞായ ദവരസഹിരഹികലന്ദുകളചനടെ അപ്പെചറദതകറ്റ് നെഞാച്ചും ദപഞാദകണ ഈ

ആധന്ദുനെഹിക ദലഞാകതഹില് വഹിജയച്ചും വരഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ഒരന്ദു ബഞാധവ്യസയല മറഹിചറ്റ്

ഒരനെന്ദുസഗ്രഹമഞാനണന്നറ്റ് അവര സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു.  എചറ്റ് എസറ്റ് സഹിയഹില് മഹിടെന്ദുകരഞായ ധഞാരഞാളച്ചും

യന്ദുവഞാകനഞാരന്ദുച്ചും യന്ദുവസഹികളചച്ചും ഉണറ്റ്. ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെന്ദു ദവണഹി ഭഞാവഹിയഹില് അവര വളനര

സച്ചുംഭഞാവനെകള് നചയചകയന്ദുച്ചും അസഹിനനെ ദലഞാകതഹിനെറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് സത്വശ്രീകഞാരവ്യമഞാകഹി

സശ്രീരകന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.  എചറ്റ് എസറ്റ് സഹികറ്റ് അദമരഹികന് വഹി എചറ്റ് പഹിയന്ദുമഞായഹി ഒരന്ദു

അയഞ്ഞ ബന്ധവന്ദുമന്ദുണറ്റ്.

ഡഗ്ലെഫ്രാബല  വൈദിഷന്  2000

അദമരഹികയഹില് നെടെന്ന ഹഹിനന്ദുപരഹിപഞാടെഹികളഹില് വചറ്റ് എകഞാലനതയന്ദുച്ചും സപധഞാനെനപ്പെട

ഒന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ദഗഞാബല് വഹിരന് 2000.  സത്വഞാമഹി വഹിദവകഞാനെനനന്റെ ചഹികഞാദഗ്രഞാ

സപസച്ചുംഗ്രതഹിനന്റെ നെലൂറഞാച്ചും വഞാരരഹികദതഞാടെനെന്ദുബന്ധഹിചറ്റ് 1993 ലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ് നെടെന്നസറ്റ്.

വഹി എചറ്റ് പഹിയന്ദുനടെ ദനെസദൃസത്വതഹില് നെഹിരവധഹി ഹഹിനന്ദുസച്ചുംഘടെനെകള് അണഹിനെഹിരന്നന്ദു.

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും, ഇന്ഡേവ്യ, മസഞാന്തര സച്ചുംവഞാദേങ്ങള് സന്ദുടെങ്ങഹി പലവഹിരയങ്ങളചമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടറ്റ്
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നചറന്ദുപ്പെകഞാരകന്ദുച്ചും അലഞാതവരകന്ദുച്ചും ദവണഹിയന്ദുള പരഹിപഞാടെഹികള് അടെങ്ങഹിയ ഒരന്ദു

ദകഞാണ്ഫറന്സഹില് അന്നറ്റ് പസഹിനെഞായഹിരതഹില്പരച്ചും ആളചകള് പനങടെന്ദുതന്ദു.

ഞഞാന് അസഹിനല പല സദേസചകളഹിലന്ദുച്ചും സച്ചുംസഞാരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും പല സപധഞാനെ വവ്യകഹികനള

അവഹിനടെ വചറ്റ് പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ് ഉയരന്നന്ദു

വന്നന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന യഥഞാരര ഹഹിനന്ദു സമലൂഹദതയന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുശബറ്റ്ദേനതയന്ദുച്ചും ആ

ജനെസമലൂഹതഹില് ഒരഞാള്കറ്റ് ദേരശഹികഞാനെഞാകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

എന്നഞാല് പഞാശഞാസവ്യവന്ദുച്ചും ഭഞാരസശ്രീയവന്ദുമഞായ മഞാധവ്യമങ്ങള് വഹിദദേത്വരദതഞാടെന്ദുകലൂടെഹിയഞാണറ്റ് ആ

സദര്മ്മളനെനത ദനെഞാകഹികണസറ്റ് എന്നസഹില് ഒരസഹിശയവന്ദുമഹില.  സലൂഫഹിസവന്ദുച്ചും

അദമരഹികന് സദദ്ദേശശ്രീയവഹിശത്വഞാസങ്ങളചച്ചും ഉള്നപ്പെനടെ സപസഹിനെഹിധഞാനെച്ചും നചയനപ്പെട

വഹിരയങ്ങളചനടെ സമന്നസനയ അല അവര ഉയരതഹികഞാടഹിയസറ്റ്,  മറഹിചറ്റ് പന്ദുറതറ്റ്

സപസഹിദരധച്ചും നെടെതഹിയ ഒരന്ദുപഹിടെഹി സപസഹിദരധകഞാനരയഞാണറ്റ്.  സത്വസദവ

സമഞാധഞാനെകഞാച്ചുംക്ഷേഹികളചച്ചും,  സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുകളചമഞായ ഹഹിനന്ദുകള് സത്വയച്ചും സച്ചുംഘടെഹികന്ദുദമഞാള്

എന്തന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ് മറചളവര ഇസസയധഹികച്ചും ഭയനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ് എന്നറ്റ് ഞഞാന് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

അസഹിശയഹിചഹിടചണറ്റ്.  എനെഹികറ്റ് ദസഞാന്നന്ദുന്നസറ്റ് ശകമഞായ സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക അടെഹിതറയന്ദുച്ചും,

സപദബഞാധനെങ്ങളചച്ചും ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ഉള്നകഞാളചന്നന്ദു എന്നസന്ദുച്ചും അസഹിനെഞാല് സനന്ന

സന്ദുലവ്യനെഹിലയറ്റ്കന്ദു വന്നഞാല് അസഹിദനെഞാടെറ്റ് സങ്ങള്കറ്റ് കഹിടെനെഹില്കഞാനെഞാകഹില എന്ന അവരന്ദുനടെ

ഭയവന്ദുമഞാണറ്റ് ഇസഹിനെറ്റ് കഞാരണച്ചും എന്നഞാണറ്റ്.

സസഫ്രാമദി  നഫ്രാരഫ്രായെണ്  സമലൂഹൈനം

ഹഹിനന്ദുകളഹില് ഏറവന്ദുച്ചും നെന്നഞായഹി സച്ചുംഘടെഹിപ്പെഹികനപ്പെടഹിടചളസന്ദുച്ചും അസവ്യഞാധന്ദുനെഹിക സഞാദങസഹിക

വഹിദേവ്യയന്ദുനടെ കഞാരവ്യതഹിലന്ദുച്ചും മഞാദവ്യമതഹിനന്റെ കഞാരവ്യതഹിലന്ദുച്ചും സമന്നവന്ദുമഞായ സഗ്രലൂപ്പെറ്റ് ഒരന്ദു

പദക്ഷേ സത്വഞാമഹിനെഞാരഞായണ് സമലൂഹമഞാണറ്റ്. അദസസമയച്ചും ഒരന്ദുപദക്ഷേ ആധന്ദുനെഹിക സനെവ്യഞാസ

സമലൂഹതഹില് ഏറവന്ദുച്ചും അചടെക പലൂരണമഞായ വഹിഭഞാഗ്രവന്ദുച്ചും അവരഞാണറ്റ്.

1991 ലഞാണറ്റ് എനെഹികറ്റ് ആദേവ്യമഞായഹി സത്വഞാമഹിനെഞാരഞായണ് സമലൂഹതഹില് നെഹിന്നറ്റ് ക്ഷേണച്ചും

കഹിടചന്നസറ്റ്.  നെവ്യളൂ ദജരസഹിയഹില് വചച നെടെന്ന അവരന്ദുനടെ ഭഞാരസശ്രീയ

സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിദകഞാതവതഹില് യന്ദുവഞാകനള അഭഹിസച്ചുംദബഞാധനെ നചയറ്റ്സറ്റ് സച്ചുംസഞാരഹികഞാന്

ദവണഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.  യന്ദുവഞാകളചനടെ ദവദേഹികളഹില് പഹിന്നശ്രീടെന്ദുച്ചും ഞഞാന് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

സച്ചുംസഞാരഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  യന്ദുവസനെവ്യഞാസഹിമഞാരഹില് ഒരഞാള് എനന്റെ 'ഉണരലൂ അരജന്ദുനെഞാ'

എന്ന സഗ്രനച്ചും വഞായഹിചഹിടചണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഹിനന്റെ ദപരഹില് അദദ്ദേഹച്ചും എനന്ന
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ക്ഷേണഹികന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവഹിനടെ വചറ്റ് എനെഹികറ്റ് അവരന്ദുനടെ സലവനെന്ദുച്ചും ഒരന്ദു

മഹഞാതഞാവന്ദുമഞായ സപമന്ദുഖറ്റ് സത്വഞാമഹിയന്ദുനടെ ദേരശനെവന്ദുച്ചും കഹിടചകയന്ദുണഞായഹി.  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഞഞാന്

ഗ്രന്ദുജറഞാതഹിനല അക്ഷേര ദേഞാമഹിലന്ദുള അവരന്ദുനടെ ദക്ഷേസസച്ചും സനരശഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും,  ഒരന്ദു

സദര്മ്മളനെതഹില് 'ഗ്രന്ദുരന്ദുവഹിനന്റെ പങറ്റ്'  എന്ന വഹിരയനത അധഹികരഹിചറ്റ്

സച്ചുംസഞാരഹികന്ദുകയന്ദുമന്ദുണഞായഹി. പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് സബഹിടനെഹിദലകന്ദുള എനന്റെ യഞാസസയഹില് ലണനെഹിലന്ദുള

അവരന്ദുനടെ മഞാരബഹിള് ദക്ഷേസസതഹിലന്ദുച്ചും ഞഞാന് ദപഞായഹി.

ഇവയഹിനലഞാനക ഏറവന്ദുച്ചും സപധഞാനെനപ്പെടസറ്റ് 1997 ല് മന്ദുച്ചുംബയഹില് വചറ്റ് നെടെന്ന ഭഞാരസശ്രീയ

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിദകഞാതവമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അന്നഞാകനട സപമന്ദുഖറ്റ് സത്വഞാമഹിയന്ദുനടെ എഴന്ദുപതഞ്ചഞാച്ചും

ജനദേഹിനെവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവഹിനടെ ഞഞാന് ഒരന്ദു നചറഹിയ സപഭഞാരണച്ചും നെടെതഹി.

സത്വഞാമഹിനെഞാരഞായണ് സമലൂഹച്ചും മന്ദുച്ചുംബയഹിലന്ദുള ദചരഹിസപദദേശതറ്റ് ഒരന്ദു ഭലൂമഹി സത്വന്തമഞാകഹി

അവഹിനടെ ഒരന്ദു ആധന്ദുനെഹികദക്ഷേസസവന്ദുച്ചും ഉദേവ്യഞാനെവന്ദുച്ചും ഒനക നെഹിരര്മ്മഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദലഞാകതഹിനന്റെ

സപശറ്റ്നെങ്ങള്കറ്റ് പരഹിഹഞാരമന്ദുള ഭഞാവഹിയഹിനല ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ഒരന്ദു മഞാസദൃകയഞാണറ്റ് അസറ്റ്.

ഭകഹിയന്ദുനടെ ശകഹി എസസ മഞാസസമഞാനണന്നറ്റ് അസറ്റ് കഞാണഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഇനംഗ്ലെണ്ടെഡ് പരരടനനം

1996  ഒടെന്ദുവഹില് ഞഞാന് ഒരന്ദു മലൂന്നഞാഴറ്റ്ചകഞാലച്ചും ഇച്ചുംഗണഹില് പരവ്യടെനെച്ചും നെടെതന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.

വടെകറ്റ് നെവ്യളൂകഞാസഹില് മന്ദുസല് നസകറ്റ് ലണന് വനരയന്ദുച്ചും പടെഹിഞ്ഞഞാററ്റ് കഞാരഡേഹിഫറ്റ് വനരയന്ദുച്ചും

നെഹിരവധഹി യലൂണഹിദവരസഹിറഹികളഹിലന്ദുച്ചും,  ദക്ഷേസസങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും സപഭഞാരണങ്ങള്

നെടെതന്ദുകയന്ദുണഞായഹി. സബഹിടണഹിനല വഹി എചറ്റ് പഹിയന്ദുച്ചും എന് എചറ്റ് എസറ്റ് എഫന്ദുച്ചും (നെഞാരനെല് ഹഹിനന്ദു

സചഡേന്റെറ്റ്സറ്റ് ദഫഞാറച്ചും)  ദചരന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ആ പരവ്യടെനെച്ചും സച്ചുംഘടെഹിപ്പെഹിചസറ്റ്.  'ഹഹിനന്ദുമസച്ചും

വഹിശദേശ്രീകരഹികനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു'  എന്ന അവരന്ദുനടെ പന്ദുസഹിയ പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും സപകഞാശനെച്ചും നചയഞാന്

അവര എദന്നഞാടെറ്റ് ആവശവ്യനപ്പെടഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദവ്യഞാപകരകന്ദുള ഹഗ്രഡേറ്റ് ആയ ആ സഗ്രനച്ചും

പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് സബഹിടശ്രീരറ്റ് സറ്റ്കലൂളചകളഹിനല ഒരന്ദു പഞാഠപന്ദുസറ്റ്സകമഞായഹി അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികനപ്പെടച.

എചറ്റ്  എസറ്റ്  സഹി അച്ചുംഗ്രങ്ങനളദപ്പെഞാനല ഇച്ചുംഗണഹിനല വഹിദേവ്യഞാരഥഹികളചച്ചും സഹികചചച്ചും

ഔതഹികവ്യമന്ദുളവരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവര പല വഹിരയങ്ങനളയന്ദുച്ചും അധഹികരഹിചറ്റ് എദന്നഞാടെറ്റ്

നെഹിരവധഹി ദചഞാദേവ്യങ്ങള് ദചഞാദേഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  ഇച്ചുംഗണഹിനല ഹഹിനന്ദുകള് ജനെസച്ചുംഖവ്യയഹില്

കലൂടെന്ദുസല് അനെന്ദുപഞാസമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവര അദമരഹികയഹിനല ദപഞാനല അസസയധഹികച്ചും

ചഹിസറഹിയല കഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  അദമരഹികയഹിനല ഹഹിനന്ദുകനളദപ്പെഞാനല സമന്നരന്ദുച്ചും

വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസമന്ദുളവരന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവരന്ദുച്ചും.  എന്നഞാല് ഇസറ്റ്ളഞാമഹിക സശ്രീസവവഞാദേതഹിനന്റെ
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കദയറതഹിനെറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് വഹിദധയമഞായഹിടഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവര കഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  അസഞാകനട

സങ്ങള്കഹിടെയഹിലന്ദുള അവരന്ദുനടെ പരസറ്റ്പര ബന്ധച്ചും കലൂടെന്ദുസല് ഇഴയടെന്ദുപ്പെമന്ദുളസഞാവഞാന്

കഞാരണവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഇന്തവ്യഞാകഞാനരദന്നഞാ ദേക്ഷേഹിദണരവ്യകഞാനരദന്നഞാ ഒനക അറഹിയനപ്പെടെഞാന് ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടഹിരന്ദുന്ന

അദമരഹികന് ഹഹിനന്ദുകളചമഞായഹി സഞാരസമവ്യച്ചും നചയചദമഞാള് ഇവര ഹഹിനന്ദുകള് എന്നന്ദുസനന്ന

വഹിളഹികനപ്പെടെഞാനെഞാണറ്റ് ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  ഇച്ചുംഗണഹിനല ആദേവ്യകഞാല ഹഹിനന്ദുകളഹില് പലരന്ദുച്ചും

സബഹിടശ്രീരറ്റ് ആസഫഹികയഹില് നെഹിന്നറ്റ് അഭയഞാരഥഹികളഞായഹി വന്നവരഞായഹിരന്ദുന്നസന്ദു നകഞാണറ്റ്

അവനര ഇന്ഡേവ്യകഞാനരന്നറ്റ് വഹിളഹികഞാനെന്ദുച്ചും നെഹിവദൃതഹിയഹില.  ദേക്ഷേഹിദണരവ്യന് എന്ന

നപഞാസന്ദുനെഞാമച്ചും ഈ ഉപഭലൂഖണതഹിനല ഹഹിനന്ദുകനളയന്ദുച്ചും മന്ദുസശ്രീങ്ങദളയന്ദുച്ചും കലൂടഹിനകടചന്നന്ദു.

എന്നഞാല് ഈ രണറ്റ് സമലൂഹങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും  സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികവന്ദുച്ചും വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസപരവന്ദുമഞായ

ദനെടങ്ങളചച്ചും സബഹിടശ്രീരറ്റ് സമലൂഹതഹിലന്ദുള അവരന്ദുനടെ ദറഞാളചകളചച്ചും വളനര

വവ്യസവ്യസറ്റ്സങ്ങളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഹഹിനന്ദുകള് വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസപരമഞായ ദനെടങ്ങള്കന്ദുടെമകളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

എന്നഞാല് മന്ദുസശ്രീങ്ങള്കഞാകനട നസരന്ദുവന്ദു സച്ചുംഘങ്ങളഹില് നചന്നന്ദുനപടെഞാനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

വഞാസനെ.  മന്ദുസശ്രീങ്ങദളഞാനടെഞാപ്പെച്ചും ദേക്ഷേഹിദണരവ്യകഞാനരന്നറ്റ് അറഹിയനപ്പെടെഞാന് ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ്

സഞാസറ്റ്പരവ്യമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  കഞാരണച്ചും അസവരന്ദുനടെ ദനെടങ്ങനള മന്ദുസശ്രീങ്ങള്കന്ദുകലൂടെഹി

പങന്ദുവചചനകഞാടെന്ദുകന്ദുകയന്ദുച്ചും മന്ദുസശ്രീങ്ങളചനടെ ആസകമങ്ങളചനടെ പഴഹി സങ്ങളചനടെ സലയഹില്

കലൂടെഹി വചചനകടചകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.

ഇന്ഡേവ്യ അസഹിനന്റെ പഴയ ദകഞാളനെഹിവഞാഴറ്റ്ചകഞാരഞായ സബഹിടനന്റെ ദമല് സഹിരഹിനക സത്വധശ്രീനെച്ചും

നചലന്ദുതന്ദുന്നസറ്റ് കഞാണഞാന് വളനര രസകരമഞാണറ്റ്.  സബഹിടശ്രീരന്ദുകഞാര ഇന്ഡേവ്യന്

ഭക്ഷേണങ്ങളഹിദലകറ്റ് സഹിരഹിയന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുമസവന്ദുച്ചും സകദമണ അവരന്ദുനടെ ജശ്രീവഹിസങ്ങളഹിദലകറ്റ്

കടെന്നന്ദുവരന്ദുച്ചും.  സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകളചച്ചും ബന്ദുദരന്ദുച്ചും സര്മ്മഹിദലഞാ എന്തഹിനെറ്റ് ഹഹിനന്ദുകളചച്ചും

മന്ദുസശ്രീങ്ങളചച്ചും സര്മ്മഹിദലഞാ ദപഞാലന്ദുമന്ദുള വവ്യസവ്യഞാസമറഹിയഞാത പല അദമരഹികകഞാദരകഞാളചച്ചും

ഇകഞാരവ്യതഹില് സബഹിടശ്രീരന്ദുകഞാര കലൂടെന്ദുസല് സഹിരഹിചറഹിവന്ദുളവരഞാണറ്റ്.

ഫടദിനദിഡേഫ്രാഡേഡ്

അദമരഹികന് രഞാജവ്യങ്ങളചനടെ കലൂടതഹില് വലഹിയ ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുസമലൂഹച്ചും ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന

രഞാജവ്യമഞാണറ്റ് സടെഹിനെഹിഡേഞാഡേറ്റ്.  1996 ല് ഞഞാന് ആ ദേത്വശ്രീപറ്റ് സനരശഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അവഹിടെനത

ഹഹിനന്ദുസച്ചുംസറ്റ്കഞാരവന്ദുച്ചും,  മദനെഞാഹരങ്ങളഞായ നെഹിരവധഹി ദക്ഷേസസങ്ങളചച്ചും കഞാണന്ദുകയന്ദുമന്ദുണഞായഹി.
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അസറ്റ് ഏസഞാണറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് വരന്ദുന്നസന്ദു ദപഞാലന്ദുള ഒരനെന്ദുഭവമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദു

ഹദേവങ്ങളഞായ ശഹിവനെന്ദുച്ചും ഹനെന്ദുമഞാനെന്ദുനമലഞാച്ചും അവഹിനടെ ദക്ഷേസസങ്ങളചണറ്റ്.

പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ഞഞാന് സടെഹിനെഹിഡേഞാഡേറ്റ് മഹഞാസഭയന്ദുമഞായഹി സമരകതഹില് വന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മ

സച്ചുംബന്ധഹിയഞായ ധഞാരഞാളച്ചും  ദലഖനെങ്ങള് എഴന്ദുസന്ദുന്ന കന്ദുദറ നെല എഴന്ദുതന്ദുകഞാര

അവഹിനടെയന്ദുണറ്റ്.  കരശ്രീബഹിയന് ദേത്വശ്രീപ സമലൂഹങ്ങളഹിലന്ദുള ഹഹിനന്ദുകനളകന്ദുറഹിചറ്റ്

മറന്നന്ദുദപഞാകരന്ദുദസ എന്നറ്റ് അവര എദന്നഞാടെന്ദു ആവശവ്യനപ്പെടച.  അസന്ദുനകഞാണന്ദു എനെഹികറ്റ്

അവനരയന്ദുച്ചും ഇവഹിനടെ സറ്റ്മരഹികഞാനസ വയ. ഗ്രയഞാനെയഹിലന്ദുച്ചും വലഹിനയഞാരന്ദു ഹഹിനന്ദുസമലൂഹമന്ദുണറ്റ്.

മനറഞാരന്ദു ഭലൂഖണതഹില് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എങ്ങനനെ പചപഹിടെഹികന്ദുനമന്നസഹിനന്റെ ഉദേഞാഹരണമഞാണറ്റ്

കരശ്രീബഹിയന് ദേത്വശ്രീപഹിനല ഹഹിനന്ദുകള് .  ശരഹികന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകള് അവരന്ദുനടെ വഹിദദേശങ്ങളഹിലന്ദുള

സദഹഞാദേരങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് അധഹികനമഞാന്നന്ദുച്ചും ചഹിന്തഹിചഹിടഹില.  അസവനര എളചപ്പെതഹില്

മസച്ചുംമഞാറതഹിനെറ്റ് വഹിദധയമഞാകഞാവന്ദുന്ന ഇരകളഞാകഹി മഞാറഹിയഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ദലഞാകവവ്യഞാപകമഞായഹി ദനെഞാകന്ദുദമഞാള് ഭഞാരസതഹിനെന്ദു പന്ദുറതറ്റ് ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന ഹഹിനന്ദുകളചനടെ

എണച്ചും പതറ്റ് ദേശലക്ഷേതഹിലധഹികമഞാണറ്റ്.  അസഞാവനട കലൂടെഹിനകഞാണന്ദുമഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഒരന്ദു വഹിദദേശ രഞാജവ്യനതതന്ദുദമഞാള്  സത്വന്തച്ചും പശഞാതലതഹിനെറ്റ് ആളചകള്

കലൂടെന്ദുസല് വഹിലകല്പ്പെഹികഞാറന്ദുണറ്റ്.  ഭഞാരസതഹിനെന്ദു പന്ദുറനത ഹഹിനന്ദുകള് അവരന്ദുനടെ

ഹഹിനന്ദുസത്വനതകന്ദുറഹിചറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് ദബഞാധവഞാന്മഞാരഞാണറ്റ്.  മഹിരണറഹിമഞാരന്ദുനടെ

ദനെഞാടപ്പെചളഹികളഞാനണന്നസറ്റ് അവനര സങ്ങളചനടെ സത്വസത്വനതകന്ദുറഹിചറ്റ് കലൂടെന്ദുസല്

കരന്ദുസലന്ദുളവരഞാകന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാനനെഞാരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും സശദഹിചസറ്റ് ഇന്ഡേവ്യകന്ദു പന്ദുറതറ്റ് ഹഹിനന്ദുകള് ,  വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസ

രച്ചുംഗ്രതഞാകനട,  ബഹിസഹിനെസഹിലഞാകനട  നെല രശ്രീസഹിയഹില് അഭഹിവദൃദഹി സപഞാപഹികന്ദുന്നന്ദു

എന്നസഞാണറ്റ്.  കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബബന്ധങ്ങള് ,  പഠഹികഞാനെന്ദുള മനെസറ്റ് സന്ദുടെങ്ങഹിയ ഹഹനവമലൂലവ്യങ്ങള്

ഇകഞാരവ്യതഹില് അവനര സന്ദുണയറ്റ്കന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുനകഞാണന്ദുസനന്ന ഹഹിനന്ദുമസമല

ഭഞാരസതഹിനന്റെ ദേഞാരഹിസദേവ്യതഹിനെന്ദുച്ചും നകടെന്ദുകഞാരവ്യസ്ഥസകന്ദുച്ചും കഞാരണച്ചും എന്നന്ദു വവ്യകമഞാണറ്റ്.

അസഹിനന്റെ കഞാരണച്ചും സബഹിടശ്രീരറ്റ് ദമല്ദകഞായറ്റ്മയഹില് നെഹിന്നന്ദു കഹിടഹിയ

ഉദദേവ്യഞാഗ്രസ്ഥദമധഞാവഹിസത്വവന്ദുച്ചും,  നനെസഹന്ദു കടെനമടെന്ദുത ദസഞാവഹിയററ്റ് സമദേറ്റ് വവ്യവസ്ഥയന്ദുമഞാണറ്റ്.

ഹഹനവ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ സഞാമതഹിക മലൂലവ്യങ്ങളഹിദലകറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് കലൂടെന്ദുസല്

അടെന്ദുകന്ദുദന്തഞാറന്ദുച്ചും ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസ സഞാമതഹിക നെഹിലവഞാരച്ചും വന്ദസഞാസഹില്

ഉയരന്ദുകദയ ഉളളൂ.
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കകൃസഡ്തകുമതഡതയെകുനം  ഇസഫ്രാമദിഡനയെകുനം  കകുറദിച്ചെഡ് കലൂടകുതല
പഷ്ഠനനം

ഒരന്ദു മസനതയന്ദുച്ചും ഒരഞാളഹിനന്റെ ദമലന്ദുച്ചും വചചനകടഞാന് ഒരന്ദുസരതഹിലന്ദുള നെഹിരബന്ധവന്ദുച്ചും

ഉണഞാവഞാന് പഞാടെഹില. എലഞാറഹിലന്ദുമന്ദുള ദേഹിവവ്യസത്വനത ബഹന്ദുമഞാനെഹികന്ദുക എന്നസഞായഹിരഹികണച്ചും

ഹദേവതഹിനന്റെ ആദേവ്യകല്പ്പെനെ.  രണഞാമസഞായഹി മസസപവചനെങ്ങള് പഞാടെഹില.

നെമന്ദുകറഹിയഞാവന്ദുന്നസറ്റ് നെഞാച്ചും പഠഹിപ്പെഹികണച്ചും.  എന്നഹിടറ്റ് മറചളവനര സത്വയച്ചും അസഹിനന്റെ സസവ്യച്ചും

കനണതഞാന് അനെന്ദുവദേഹികണച്ചും.  നെര്മ്മന്ദുനടെ നപരന്ദുമഞാറവന്ദുച്ചും വവ്യകഹിസത്വവന്ദുച്ചും ഒനകയഞാണറ്റ്,

സപചരണദമഞാ ഭശ്രീരണഹിദയഞാ വഞാഗ്രറ്റ്ദേഞാനെങ്ങദളഞാ ഒന്നന്ദുമല മറചളവനര സത്വഞാധശ്രീനെഹിദകണസറ്റ്.  

മറചളവനര അധഹിദക്ഷേപഹികന്ദുന്നസഹിദനെഞാ സപദലഞാഭഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിദനെഞാ ദവണഹി ഈശത്വരനന്റെ

നെഞാമതഹില് നെഞാച്ചും സച്ചുംസഞാരഹികഞാന് പഞാടെഹില.  ഒരന്ദു മസവന്ദുച്ചും ദലഞാകനത മന്ദുഴന്ദുവന്

മസച്ചുംമഞാറചന്നസറ്റ് സങ്ങളചനടെ കടെമദയഞാ അവകഞാശദമഞാ ആയഹി കണകഞാകഞാന് പഞാടെഹില.

ആദവ്യഞാതഹിക മഞാരഗ്രങ്ങളഹിനല ഹവവഹിധവ്യനത നെഞാച്ചും സത്വഞാഗ്രസച്ചും നചയണച്ചും.  ഒന്നഹിദനെയന്ദുച്ചും

അവസഞാനെ വഞാകഞായഹി കരന്ദുദസണസഹില.

ഹഹിനന്ദുകള് അവരന്ദുനടെ മസ സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക ആദവ്യഞാതഹിക വഹിശത്വഞാസങ്ങളചനടെ കഞാരവ്യതഹില്

പഹിടെഹിവഞാശഹികഞാരല.  സങ്ങളചനടെ സസമദേഞായതഹിനന്റെ അകതന്ദുച്ചും പന്ദുറതന്ദുമഞായഹി മറദനെകച്ചും

വഴഹികള് ദവനറയന്ദുമന്ദുണഞാവഞാച്ചും എന്ന സഞാദവ്യസയഹില് അവര വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നന്ദു.  എലഞാവരന്ദുച്ചും

ഹഹിനന്ദുകളഞായഹി മഞാറണച്ചും എന്നന്ദു നെഹിരബന്ധഹികഞാനസ സങ്ങളചനടെ സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മന്ദുസശ്രീച്ചും

സദഹഞാദേരങ്ങനള ആദശരഹികഞാന് അവര എദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഒരന്ദുകമഞാണറ്റ്.  എന്നഞാല് "ഞങ്ങള്

നെഹിങ്ങളചനടെ മസനത അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നഹില.  ഞങ്ങള് നെഹിങ്ങളചനടെ പന്ദുണവ്യസഗ്രനങ്ങദളയന്ദുച്ചും,

അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങദളയന്ദുച്ചും സളഹികളയന്ദുന്നന്ദു.  രക്ഷേ ഞങ്ങള്കന്ദു മഞാസസമന്ദുളസഞാണറ്റ്,

നെഹിങ്ങള്കഹില. നെര്മ്മന്ദുനടെ മഞാരഗ്രതഹിദലകറ്റ് നെഹിങ്ങനള മസച്ചുംമഞാറചന്ന സപവരതനെതഹില് ഒരന്ദു

കന്ദുറവന്ദുച്ചും വരന്ദുതഞാന് ഞങ്ങള് ഉദദ്ദേശഹികന്ദുന്നഹില."   എന്നഹിങ്ങനനെ പറയന്ദുന്നവനര

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന് ആരകന്ദുച്ചും സഞാദവ്യമല.

ഇസഞാണറ്റ് നെലൂറഞാണന്ദുകളഞായഹി ഹഹിനന്ദുകദളഞാടെന്ദുള സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചദടെയന്ദുച്ചും മന്ദുസശ്രീങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും

സദനശച്ചും.   മദസസര ദലഞാകതഹിനല രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയസഞാസറ്റ്പരവ്യങ്ങളചനടെ ദപരഹില് വരന്ദുതഹിയ
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കന്ദുറചറ്റ് അപവഞാദേങ്ങനളഞാഴഹിചഞാല് ഇസഞാണറ്റ് അവരന്ദുനടെ രകതഹില് കലരന്നഹിരഹികന്ദുന്ന

മന്ദുഖവ്യസദനശച്ചും.

എനെഹികറ്റ് അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന് കഴഹിയഹിനലങഹിലന്ദുച്ചും സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ഇസഞാമഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

ദനെനരയന്ദുള എനന്റെ സപധഞാനെവഹിമരശനെച്ചും അവരന്ദുനടെ വഹിശത്വഞാസങ്ങനളകന്ദുറഹിചല. സങ്ങളചനടെ

ഹദൃദേയങ്ങനള ആകരരഹികന്ദുന്ന ഏനസഞാരന്ദു സസത്വസച്ചുംഹഹിസയന്ദുച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരഞാന് ജനെങ്ങള്കറ്റ്

സത്വഞാസസന്തവ്യമന്ദുണഞായഹിരഹികനട.  എനന്റെ വഹിമരശനെച്ചും ഈ രണന്ദു സദഹഞാദേര മസങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും

കടെന്ദുത അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയറ്റ്കന്ദുച്ചും മഹിരണറഹി സപവരതനെങ്ങള്കന്ദുച്ചും എസഹിനരയഞാണറ്റ്.

അസറ്റ് അവര നചയഞാന് സശമഹികന്ദുന്ന മനറലഞാ നെല കഞാരവ്യങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും ദമല് കരഹിനെഹിഴല്

വശ്രീഴറ്റ്തന്ദുന്നന്ദു.

കലൂടെന്ദുസല് വഹിശഞാലമനെസറ്റ്കരഞായ സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് ഇതരച്ചും മഹിരണറഹിസപവരതനെങ്ങനള

ശരഹിയഞായ സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമല എന്നന്ദു പറഞ്ഞറ്റ് സത്വയച്ചും സളഹികളദഞ്ഞകന്ദുച്ചും.

എന്നഞാല് ഇസഹിനനെ വഹിമരശഹികഞാദനെഞാ നെഹിറന്ദുതലഞാകഞാദനെഞാ അവര ഒന്നന്ദുച്ചും നചയചന്നഹില.

അനലങഹില് ഈ മഹിരണറഹി കടെന്നന്ദുകദയറച്ചും എസസമഞാസസച്ചും ഭശ്രീകരമഞാനണന്ന ധഞാരണ

ഒരന്ദുപദക്ഷേ അവരകന്ദുണഞാവഹില.  എന്നഞാല് ഈ മഹിരണറഹി ആസകമണതഹിനെറ്റ് അറന്ദുസഹി

വരന്ദുതഹിയഹിനലങഹില് ദലഞാകതഹില് വലഹിയദസഞാസഹിലന്ദുള നെഞാശച്ചും ഉണഞാവഞാന് അസറ്റ്

കഞാരണമഞാദയകന്ദുച്ചും.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ഹചനെദയയന്ദുച്ചും ഇന്ഡേവ്യദയയന്ദുച്ചും ദപഞാനലയന്ദുള വലഹിയ

രഞാജവ്യങ്ങള് അവരന്ദുനടെ ആസകമണതഹിനെറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് വഹിദധയമഞാവഞാന് സന്ദുടെങ്ങന്ദുദമഞാള് .

അസന്ദുദപഞാനല പല ഹഹിനന്ദുകളചച്ചും പളഹിമസനതയന്ദുച്ചും സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസനതയന്ദുച്ചും സര്മ്മഹില്

ദവരസഹിരഹിചറ്റ് കഞാണന്ദുന്നന്ദു.  അവര സകഹിസറ്റ്സന്ദുവഹിനനെ ഒരന്ദു പന്ദുണവ്യപന്ദുരന്ദുരനെഞായന്ദുച്ചും അവസഞാരച്ചും

സനന്നയഞായന്ദുച്ചും കഞാണന്ദുദമഞാള് സനന്ന പളഹിമസനത അപ്പെഞാനടെ സളഹികളയന്ദുകയഞാണറ്റ്

നചയചന്നസറ്റ്. എന്നഞാല് നദേസൗരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനന്റെ മന്ദുഖവ്യധഞാര ഇന്ഡേവ്യയഹിലന്ദുച്ചും

മനറലഞായഹിടെതന്ദുച്ചും പളഹിമസതഹിനന്റെ ഹകകളഹിലഞാണറ്റ്.  സകഹിസറ്റ്സന്ദുവഹിനന്റെദനെരകന്ദുള

ഹഹിനന്ദുകളചനടെ വഹിശഞാലഹദൃദേയദതഞാനടെയന്ദുള ഈ ആരഞാധനെനയ ദപഞാലന്ദുച്ചും

മസമഞാറലക്ഷേവ്യദതഞാടെന്ദുകലൂടെഹി, അവനര നമരന്ദുകഹിനയടെന്ദുകഞാന് ഉപദയഞാഗ്രനപ്പെടെന്ദുതന്ദുകയഞാണറ്റ്

മഹിരനെറഹിമഞാര നചയചന്നസറ്റ്.  അലഞാനസ അദസദപഞാനലഞാരന്ദു ബഹന്ദുമഞാനെച്ചും കദൃരറ്റ്ണദനെഞാദടെഞാ

ബന്ദുദദനെഞാദടെഞാ അവര സപകടെഹിപ്പെഹികന്ദുന്നഹില.

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചച്ചും മന്ദുസശ്രീങ്ങളചച്ചും സങ്ങളചനടെ സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസ സപകടെഹിപ്പെഹികഞാന്

യഥഞാരഥതഹില് ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്നന്ദുനണങഹില് അവരഞാദേവ്യച്ചും നചദയണസറ്റ് സങ്ങളചനടെ
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'ഇസന്ദുമഞാസസച്ചും'  വഞാദേച്ചും വലഹിനചറഹിയന്ദുകയന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസവന്ദുച്ചും സപഞാകദൃസമസവന്ദുച്ചും ഉള്നപ്പെനടെയന്ദുള

മനറലഞാ മഞാരഗ്രങ്ങദളയന്ദുച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുമഞാണറ്റ്. അവര സങ്ങളചനടെ മസമഞാറപരഹിപഞാടെഹി

അവസഞാനെഹിപ്പെഹികണച്ചും.  എന്നഹിടറ്റ് സസവ്യനമനന്തന്നറ്റ് കനണതണനമന്ന ഉദദ്ദേശദതഞാനടെ മററ്റ്

മസങ്ങളചമഞായഹി സച്ചുംവഞാദേങ്ങളഹില് ഏരനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും ഒനതഞാരന്ദുമഹിചറ്റ് സപവരതഹികഞാന്

സയഞാറഞാവന്ദുകയന്ദുച്ചും ദവണച്ചും.  മറച മസങ്ങനള അധഹിദക്ഷേപഹിച,  ബലസപദയഞാഗ്രതഹിലലൂനടെയന്ദുച്ചും

കന്ദുതഹിസസപചരണതഹിലലൂനടെയന്ദുച്ചും മറചളവനര മസമഞാറഞാന് സശമഹിച സങ്ങളചനടെ ചരഹിസസനത

നചഞാലഹി അവര ക്ഷേമഞാപണച്ചും നചയഞാന് സയഞാറഞാവണച്ചും.  അലഞാനസ

സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസനയകന്ദുറഹിചചള അവരന്ദുനടെ അവകഞാശവഞാദേച്ചും മറചളവര

വഹിശത്വസഹികഞാനെഹിടെയഹില.  കദൃസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചനടെയന്ദുച്ചും മന്ദുസശ്രീങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും ഇടെയഹില്

ചരഹിസസതഹിലന്ദുടെനെശ്രീളച്ചും നെഹിരവധഹി നെല മനെന്ദുരവ്യരന്ദുച്ചും ദേഹിവവ്യന്മഞാരന്ദുച്ചും ജശ്രീവഹിചഹിരന്ദുന്നഹിടചണറ്റ് എന്നസറ്റ്

ഒരന്ദു വസറ്റ്സന്ദുസ മഞാസസമഞാണറ്റ്. സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും ഞഞാനെസറ്റ് ഒരഹികലന്ദുച്ചും നെഹിദരധഹികന്ദുകയഹില.

എലഞാ മനെന്ദുരവ്യരകന്ദുച്ചും ദേഹിവവ്യസയറ്റ്കറ്റ് അരഹസയന്ദുണറ്റ്.  സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചച്ചും മന്ദുസശ്രീങ്ങളചച്ചും

അസഹിനെപവഞാദേമല.  എന്നഞാല് സങ്ങളചനടെ പഹിടെഹിവഞാശഹിയന്ദുച്ചും മസഞാദവശവന്ദുച്ചും കഞാരണച്ചും അവര

മറചളവരഹിനല ദേഹിവവ്യസത്വതഹില് നെഹിന്നറ്റ് അകന്നന്ദു ദപഞാകന്ദുന്നന്ദു.  അസവരകറ്റ് സങ്ങളചനടെ

ഉളഹിലന്ദുള ദേഹിവവ്യസത്വച്ചും കലൂടെഹി നെരറ്റ്ടെനപ്പെടെഞാന് കഞാരണമഞാകന്ദുന്നന്ദു. ഇസറ്റ് സത്വന്തച്ചും നെഹിലകറ്റ് ഭസദേമഞായ

മറച വഹിശത്വഞാസങ്ങനള നെശഹിപ്പെഹികഞാനെന്ദുച്ചും അവമസഹികഞാനെന്ദുച്ചും അവനര ദസപരഹിപ്പെഹികന്ദുക കലൂടെഹി

നചയചന്നന്ദു.

ഉയരന്ന ഒരന്ദു ദബഞാധസലനതയന്ദുച്ചും സസവ്യനതയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ് എലഞാമനെന്ദുരവ്യരഹിലന്ദുച്ചും

സപകദൃസവ്യഞാസനന്ന ഒരവദബഞാധമന്ദുണറ്റ്.  എന്നഞാല് ഈ അവദബഞാധതഹിനെറ്റ് വളരന്നറ്റ്

വഹികസഹികഞാന് അവസരനമഞാരന്ദുകന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് പകരച്ചും മസങ്ങള് അസഹിനനെ സങ്ങളചനടെ

മന്ദുന്വഹിധഹികളഹിലന്ദുച്ചും സ്ഥഞാപനെങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഉള വഹിശത്വഞാസമഞാകഹി പരഹിവരതഹിപ്പെഹികഞാന് ദവണഹി

കന്ദുതഹിതഹിരഹിപ്പെചകള് നെടെതന്ദുകയഞാണറ്റ് നചയചന്നസറ്റ്.  മററ്റ് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും

ജനെസകളഹിലന്ദുച്ചും വളരന്നന്ദു വന്ന അദസ അവദബഞാധതഹിനന്റെ സനന്ന മററ്റ് രലൂപങ്ങദളഞാടെന്ദുള

അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയഞായന്ദുച്ചും അസഹിനനെ മഞാറഞാന് സശമഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഏസന്ദുരലൂപതഹില് വന്നഞാലന്ദുച്ചും

ഉപദയഞാഗ്രസപദേമഞായ യഥഞാരര മസഞാദനെത്വരണച്ചും,  ഇസപകഞാരച്ചും വളനചഞാടെഹികനപ്പെടസന്ദുച്ചും,

പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും അപകടെകഞാരഹിയന്ദുമഞായഹി മഞാറന്ദുന്നന്ദു.  മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിനയ ഒന്നഹിപ്പെഹികന്ദുക എന്ന

യഥഞാരരലക്ഷേവ്യച്ചും നെരറ്റ്ടെനപ്പെടറ്റ് സഞാമലൂഹവ്യവഹിഘടെനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും അവഹിശത്വഞാസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

ഘടെകമഞായഹി അസറ്റ് മഞാറന്ദുന്നന്ദു.  സത്വന്തച്ചും നെഹിയസന്തണതഹില് ഒസന്ദുങ്ങഞാത ആതശ്രീയവന്ദുച്ചും

ശഞാസറ്റ്സസശ്രീയവന്ദുച്ചും ആയ അദനെത്വരണങ്ങനള അസറ്റ് അടെഹിചമരതന്ദുന്നന്ദു.  

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി
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ഇസഫ്രാമകുനം  സലൂഫദിസവൈകുനം

ഇന്ഡേവ്യയഹില് സഞ്ചരഹികന്ദുന്ന സമയതറ്റ് എനെഹികറ്റ് ഇവഹിടെനത മന്ദുസശ്രീച്ചും സമലൂഹനതയന്ദുച്ചും

അവരന്ദുനടെ ജശ്രീവഹിസരശ്രീസഹികദളയന്ദുച്ചും അടെന്ദുതറഹിയഞാന് പറഹി.   മന്ദുസശ്രീച്ചുംസറ്റ്സസശ്രീകള് ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

പരദ്ദേയന്ദുച്ചും കറന്ദുത വസറ്റ്സസങ്ങളചച്ചും ധരഹികന്ദുന്നന്ദു.  മന്ദുസശ്രീങ്ങള് ഹഹിനന്ദുകളഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും മഞാറഹി

സപദസവ്യകസമലൂഹമഞായഹി പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ദചരഹികളഹില് ജശ്രീവഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുകളചച്ചും മന്ദുസശ്രീങ്ങളചച്ചും

സര്മ്മഹില് വവ്യകമഞായന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക അന്തരമന്ദുണറ്റ്.

'ഇബറ്റ്ന് എല് അറബഹി' ദപഞാനല ദവദേഞാന്തതഹിനന്റെ ഏകസത്വദതഞാടെന്ദു അടെന്ദുതന്ദു നെഹില്കന്ദുന്ന

മഹിസഹിസഹിസങ്ങള് പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്ന സലൂഫഹികനളങഹിലന്ദുച്ചും എന്തന്ദുനകഞാണറ്റ് യഞാഥഞാസ്ഥഹിസഹിക

മന്ദുസശ്രീങ്ങള്കന്ദു മന്ദുമഹില് ഹഹിനന്ദുമസനത കന്ദുറഹിചറ്റ് കന്ദുനറകലൂനടെ ഭഞാവഞാതകമഞായ ഒരന്ദു ചഹിസസച്ചും

വരചചകഞാടചന്നഹില എന്നറ്റ് ഞഞാന് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും അദേറ്റ്ഭന്ദുസനപ്പെടഹിടചണറ്റ്.  സലൂഫഹിസനതകന്ദുറഹിചറ്റ്

ഞഞാന് കന്ദുനറകലൂടെഹി പഠനെച്ചും നെടെതഹി.  മന്ദുസശ്രീച്ചുംദലഞാകതഹിനല യഞാഥഞാസ്ഥഹിസഹികവന്ദുച്ചും

അലഞാതസന്ദുമഞായ പല ബസൗദഹിക,  ആദവ്യഞാതഹിക പഞാരമരവ്യങ്ങദളയന്ദുച്ചും

സപസഹിനെഹിധശ്രീകരഹികന്ദുന്നസഞാണറ്റ് സലൂഫഹിസസമദേഞായച്ചും എന്നറ്റ് ഞഞാന് കനണതഹി.  ഉയരന്ന ഒരന്ദു

സലതഹില് ദേഹിവവ്യസത്വദതഞാടെറ്റ് ദനെരഹിടറ്റ് ശരഹികന്ദുച്ചും സമരകനപ്പെടച കഴഹിയന്ദുന്ന

സത്വസസന്തഞാതഞാകളഞാണറ്റ് ചഹില സലൂഫഹികള് . മധവ്യകഞാല ദപരരവ്യന് കവഹിയഞായഹിരന്ദുന്ന റലൂമഹി ഒരന്ദു

പദക്ഷേ ഈ വഹിഭഞാഗ്രതഹില് നപടെന്ദുന്ന മഹഞാതഞാകള്കറ്റ് ഉതദമഞാദേഞാഹരണമഞാണറ്റ്.

എന്നഞാല് അതരച്ചും സലൂഫഹികള് യഞാഥഞാസ്ഥഹിസഹിക മന്ദുസശ്രീങ്ങളഞാല് പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

നകഞാലനപ്പെടെന്ദുകദയഞാ അനലങഹില് അടെഹിചമരതനപ്പെടെന്ദുകദയഞാ ആണറ്റ് ഉണഞായസറ്റ്.

ദവദേഞാന്തഹികനള ദപഞാനല 'ഞഞാന് ഹദേവമഞാണറ്റ്'  എന്നറ്റ് സപഖവ്യഞാപഹിചസഹിനെറ്റ് ഒന്പസഞാച്ചും

നെലൂറഞാണഹില് ജശ്രീവഹിചഹിരന്ദുന്ന അല് ഹലഞാജറ്റ് എന്ന സലൂഫഹി സനെവ്യഞാസഹിയന്ദുനടെ അച്ചുംഗ്രവഹിദചദേച്ചും

നെടെതന്ദുകയഞാണറ്റ് നചയറ്റ്സസറ്റ്.

മററ്റ് ചഹില സലൂഫഹികളഞാവനട നജസവ്യളൂടെറ്റ് പഞാസഹിരഹിമഞാരന്ദുനടെ ഇസറ്റ്ളഞാമഹിക പസഹിപ്പെചകളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

മസ സഭഞാന്തന്മഞാരനലങഹില് അവര കന്ദുറഞ്ഞപക്ഷേച്ചും

സശ്രീസവനെഹിലപഞാടെന്ദുകഞാനരങഹിലന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അതരച്ചും സലൂഫഹികള് ഹഹനവഭഞാരസതഹിനെന്ദു

ദനെനരയന്ദുള മന്ദുസശ്രീങ്ങളചനടെ ആസകമണങ്ങനള ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അവരകറ്റ്

മഞാരഗ്രദേരശനെച്ചും നെല്കന്ദുകയന്ദുമഞാണറ്റ് നചയറ്റ്സസറ്റ്.  ഭഞാരസനത ഇസഞാമഹിദലകറ്റ്

മസപരഹിവരതനെച്ചും നചയഞാന് വളനരകഞാലമഞായഹി സപയത്നഹിചച നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന

'നെകറ്റ്ശറ്റ്ബണഹികള് '  ദപഞാനലയന്ദുള സച്ചുംഘടെഹിസ സലൂഫഹി വഹിഭഞാഗ്രങ്ങളചനടെ കഞാരവ്യതഹില് ഇസറ്റ്

സപദസവ്യകഹിചചച്ചും സപസറ്റ്സഞാവഹികനപ്പെദടെണസഞാണറ്റ്.  ഈ സലൂഫഹിവഹിഭഞാഗ്രങ്ങള് ഇസഞാമഹിനന്റെ
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ആതശ്രീയഹസനെഹികരഞാണറ്റ്.  സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മഹിരണറഹിമഞാനര ദപഞാനലസനന്ന അവരകന്ദുച്ചും മററ്റ്

വഹിശത്വഞാസങ്ങദളഞാടെറ്റ്,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ഭഞാരസശ്രീയമഞായ സസമദേഞായങ്ങദളഞാടെറ്റ് സഹികഞ്ഞ

അനെഞാദേരവഞാണന്ദുളസറ്റ്.  കഞാഫഹിറന്ദുച്ചും സപഞാകദൃസവന്ദുച്ചും ഒനകയഞായഹിടഞാണറ്റ് അവരസഹിനനെ

കണകഞാകന്ദുക. ഇന്നറ്റ് ദലഞാകമഞാകമഞാനെമന്ദുള സലൂഫഹി സപവരതനെങ്ങള് അതരകഞാരന്ദുനടെ

ഹകകളഹിലഞാണറ്റ്.

അടെന്ദുത ദചഞാദേവ്യച്ചും പല അസശ്രീസനഹിയഞാനെന്ദുഭവങ്ങളചച്ചും കഹിടഹിയഹിരന്ദുന്ന ഇസഞാമഹിനന്റെ സ്ഥഞാപകനെഞായ

മന്ദുഹര്മ്മദേറ്റ് ഒരന്ദു സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുവഞായ സപവഞാചകനെഞായഹിരന്ദുദന്നഞാ,  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

സപദബഞാധനെങ്ങനള ആസകഞാമഹിക ഇസഞാച്ചും വളനചഞാടെഹികന്ദുകയഞാദണഞാ ഉണഞായസറ്റ് അദസഞാ

അസകമഹിയഞായ അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ മഞാരഗ്രച്ചും സശദഞാപലൂരവച്ചും മന്ദുസശ്രീങ്ങള് പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുക

മഞാസസമഞായഹിരഹിദന്നഞാ നചയറ്റ്സസറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ്.  ആസവ്യന്തഹികസസവ്യതഹിനന്റെ

സപസഹിഫലനെദതഞാനടെയഞാണറ്റ് എലഞാ സപധഞാനെമസങ്ങളചച്ചും പഹിറവഹിനയടെന്ദുകന്ദുന്നസറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ്

ഹഹിനന്ദുകളചനടെ വഹിശത്വഞാസച്ചും.  അസന്ദുസപകഞാരച്ചും ഒരന്ദുപദക്ഷേ സത്വന്തച്ചും സപദബഞാധനെങ്ങള്

ദേന്ദുരവവ്യഞാഖവ്യഞാനെച്ചും നചയനപ്പെട ഒരന്ദു വലഹിയ ദയഞാഗ്രഹിയഞായഹിരന്ദുന്നഹിരഹികഞാച്ചും മന്ദുഹര്മ്മദേറ്റ്

എന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സന്ദുടെകതഹില് എനന്റെ ധഞാരണ.  എന്നഞാല് ഖന്ദുറഞാനെന്ദുച്ചും മന്ദുഹര്മ്മദേഹിനന്റെ

ജശ്രീവഹിസവന്ദുച്ചും പഠഹിചസഹിനെന്ദുദശരച്ചും ഇസഞാമഹിക അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസ മന്ദുഹര്മ്മദേഹിനന്റെ

കഞാലതന്ദുസനന്ന സന്ദുടെങ്ങഹിയസഞാനണന്നറ്റ് അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന് സകദമണ ഞഞാന്

നെഹിരബന്ധഹിസനെഞായഹിതശ്രീരന്നന്ദു.  അസശ്രീസനഹിയ ദബഞാധസലതഹിനന്റെ അപലൂരണമഞായ

അനെന്ദുഭവങ്ങളചച്ചും ഒടനെവധഹി അന്ധവഹിശത്വഞാസങ്ങളചച്ചും കലൂടെഹികന്ദുഴഞ്ഞ ഒരന്ദുസരച്ചും

വഹിസഭഞാന്തഹിയഹില് നപടചദപഞായ സഹിദനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു മന്ദുഹര്മ്മദേറ്റ് എന്ന സത്വഞാമഹിവഹിദവകഞാനെനനന്റെ

അഭഹിസപഞായദതഞാടെറ്റ് എനെഹികറ്റ് ദയഞാജഹികഞാസഹിരഹികഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹില.  മസപരമഞായ

ഉള്കഞാഴറ്റ്ചയന്ദുച്ചും മസസഭഞാന്തന്ദുച്ചും കലൂടെഹികന്ദുഴഞ്ഞ അപകടെകരമഞായ ഒരന്ദു മഹിസശഹിസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

അസഹിനന്റെ ഫലച്ചും.

ഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും സലൂഫഹികളചച്ചും വളനരകഞാലമഞായഹി ഇസഞാമഹിക മസഞാധഹിനെഹിദവശനതയന്ദുച്ചും മന്ദുസശ്രീച്ചും

അസഹിസകമങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഊടഹിയന്ദുറപ്പെഹികന്ദുന്ന സപവരതനെങ്ങളഹില് വവ്യഞാപദൃസരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

എന്നകഞാരവ്യച്ചും ഞഞാന് കനണതഹി.  ഇന്നന്ദുച്ചും ഇസവരന്ദുനടെ അജണയഹിനല ഒരന്ദു ഭഞാഗ്രമഞായഹി

സന്ദുടെരന്ദുന്നന്ദു.  ആയഹിരകണകഹിനെറ്റ് ഹഹിനന്ദുകനള നകഞാനന്നഞാടെന്ദുകന്ദുകയന്ദുച്ചും നെലൂറന്ദുകണകഹിനെറ്റ്

ദക്ഷേസസങ്ങള് സകരനതറഹിയന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സ അലഞാവന്ദുദ്ദേശ്രീന് ഖഹില്ജഹി,  മന്ദുഹര്മ്മദേറ്റ്ഗ്രസറ്റ്നെഹി,

ഔറച്ചുംഗ്രദസബറ്റ് സന്ദുടെങ്ങഹിയ നെഹിരറ്റ്ഠലൂരനഞാരഞായ മന്ദുസശ്രീച്ചും ഭരണകരതഞാകദളഞാടെറ്റ് അന്നനത

സപമന്ദുഖ സലൂഫഹികള് അടെന്ദുതഹിടെപഴകഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ് അവഹിശത്വഞാസഹികളചനടെ ഒരന്ദു
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സപമന്ദുഖദകസനമഞായഹി മന്ദുസശ്രീങ്ങള് ഗ്രണഹിചഹിരന്ദുന്ന ദസഞാമനെഞാഥറ്റ് ദക്ഷേസസനത നെഹിരറ്റ്ഠലൂരമഞായഹി

സകരതവനനെന്ന നെഹിലയഹില് മന്ദുഹര്മ്മദേറ്റ്ഗ്രസറ്റ്നെഹിനയ സലൂഫഹി കഞാവവ്യങ്ങളഞായ അടറഹിലന്ദുച്ചും

സനെഞായഹിലന്ദുച്ചും വലഹിനയഞാരന്ദു വശ്രീരനെഞായകനെഞായഹിടഞാണറ്റ് ചഹിസസശ്രീകരഹിചഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.

ഇസഞാച്ചും വളനര അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുവഞാണറ്റ് എന്നസന്ദുച്ചും അസഹില്നെഹിന്നറ്റ് വളനര അന്തരമന്ദുളസറ്റ്

എന്ന വസറ്റ്സന്ദുസയന്ദുച്ചും ഒരന്ദുപദക്ഷേ സലൂഫഹിസതഹിനെറ്റ് നെനലഞാരന്ദു സപസഹിചഞായ

ദനെടെഹിനകഞാടെന്ദുതഹിരഹികഞാച്ചും.  സലൂഫഹികദളഞാടെറ്റ് സഞാദേഞാതവ്യനപ്പെടെഞാനമന്നസന്ദുച്ചും യഞാഥഞാസ്ഥഹിസഹിക

മന്ദുസശ്രീങ്ങദളകഞാള് അവദരഞാടെറ്റ് സച്ചുംവഞാദേങ്ങള്കറ്റ് അവസരമന്ദുനണന്നന്ദുളസന്ദുച്ചും ശരഹിയഞാണറ്റ്.

എന്നഞാല് അസന്ദുനകഞാണന്ദുമഞാസസച്ചും ഇസഞാമഹിനന്റെ സ്ഥഞാപഹിസ സഞാസറ്റ്പരവ്യങ്ങള്കറ്റ് അസശ്രീസരഞാണറ്റ്

സലൂഫഹികള് എന്നന്ദു ധരഹികന്ദുന്നസറ്റ് സഹികഞ്ഞ ബന്ദുദഹിശലൂനെവ്യസയഞായഹിരഹികന്ദുച്ചും.

മദവ്യപലൂരദവരവ്യയഹിനല പരമരഞാഗ്രസ സലൂഫഹിമഞാരഗ്രച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്ന ഒരന്ദു അദമരഹികന്

സലൂഫഹിനയ കണ കഞാരവ്യച്ചും ഞഞാന് ഓരകന്ദുന്നന്ദു.  മന്ദുസശ്രീങ്ങളലഞാതവരകന്ദുച്ചും

അലഞാഹന്ദുവഹിനെടെന്ദുദതകറ്റ് അടെന്ദുകഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും എന്നദദ്ദേഹച്ചും സര്മ്മസഹിചച.  എന്നഞാല്

അസഹിനെവരന്ദുനടെ ഭഞാഗ്രതന്ദുനെഹിന്നറ്റ് സപദസവ്യകമഞായഹി പരഹിസശമഹിദകണസന്ദുണറ്റ് എന്നദദ്ദേഹച്ചും

നെഹിരബന്ധച്ചും പഹിടെഹിചച.  രമണമഹരരഹിയന്ദുനടെ ഉദേഞാഹരണച്ചും ഞഞാന് എടെന്ദുതന്ദുപറഞ്ഞന്ദു.

അദദ്ദേഹച്ചും അസഹിനനെപ്പെറഹി പറഞ്ഞസറ്റ് മഹരരഹിയന്ദുനടെ ദനെടങ്ങള് ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവഹിനനെ

സച്ചുംബന്ധഹിചഹിടെദതഞാളച്ചും വലന്ദുസഞായഹിരഹികഞാച്ചും എന്നഞാല് സഞാധഞാരണ മന്ദുസശ്രീങ്ങള്കറ്റ്

യഞാനസഞാരന്ദു സപദസവ്യക സശമവന്ദുച്ചും കലൂടെഞാനസ വഹിശത്വഞാസച്ചും നകഞാണന്ദുമഞാസസച്ചും അദസ നെഹിലയഹില്

എതഹിദചരഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും എന്നഞാണറ്റ്.  ഇസഞാമഹിലലൂനടെ ഒരന്ദുവന് ആദേഹിമ മനെന്ദുരവ്യനെഞായ

ആദേദതഞാടെന്ദുച്ചും അസന്ദുവഴഹി ഹദേവദതഞാടെന്ദുച്ചും ദനെരഹില് ബന്ധച്ചും സ്ഥഞാപഹികന്ദുന്നന്ദു.

അദസസമയച്ചും മനറലഞാമസങ്ങളചച്ചും അസഹില്നെഹിന്നറ്റ് വവ്യസഹിചലഹികന്ദുന്നസഹിനെഞാല് അവനയഞാന്നന്ദുച്ചും

വഹിശത്വഞാസദയഞാഗ്രവ്യമല എന്നഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ വശ്രീക്ഷേണച്ചും!

പല സലൂഫഹികദളഞാടെന്ദുമന്ദുള എനന്റെ സച്ചുംവഞാദേങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഞഞാന് മനെസഹിലഞാകഹിയ ഒരന്ദു

വസറ്റ്സന്ദുസ,  അവര കരര്മ്മദതയന്ദുച്ചും പന്ദുനെരജന്മദതയന്ദുച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നഹില

എന്നസഞാണറ്റ്.  ഭഞാരസതഹില് ഏകസത്വവഹിശത്വഞാസഹികള് എന്ന രശ്രീസഹിയഹില് അറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്ന

അവര ,  നപഞാസന്ദുദവ ഹദേവതഹിനെന്ദുച്ചും ആതഞാവഹിനെന്ദുച്ചും സര്മ്മഹില് ആസവ്യന്തഹികമഞായഹി ചഹില

വവ്യസവ്യഞാസങ്ങളചണറ്റ് എന്ന ഹദേത്വസതഹില് വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നവരഞാണറ്റ്.  ഹദേവച്ചും ഏകനെഞാണറ്റ്

എന്നന്ദു ഉറചച വഹിശത്വസഹികന്ദുന്ന അവര പദക്ഷേ ആതഞാവറ്റ് പലൂരണമഞായഹി അലഞാഹന്ദുവഹില്

വഹിലയച്ചും സപഞാപഹികന്ദുച്ചും എന്നന്ദു കരന്ദുസന്ദുന്നഹില.  ഒന്പസന്ദു സത്വരഗ്രങ്ങളഹില് ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും ഒന്നഹില്

നചനന്നതഞാദനെ ആതഞാവഹിനെറ്റ് കഴഹിയലൂ.   അവരഹില് പലരന്ദുച്ചും മസങ്ങളചനടെ ഏകസത്വനത
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അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുനമങഹിലന്ദുച്ചും ശരഹികറ്റ് ദചഞാദേഹിചഞാല് ആ ഐകവ്യച്ചും അവര ഇസഞാമഹിനെറ്റ് മഞാസസച്ചും

കല്പ്പെഹികന്ദുന്ന ഒന്നഞാനണന്നറ്റ് കഞാണഞാച്ചും. വഹിവഹിധ മസങ്ങളഹിനല ഐകവ്യനതകന്ദുറഹിചല അസറ്റ്.

അന്വൈര  നഷയെഡ്കഡ്

ഞഞാനനെനന്റെ യന്ദു നക യഞാസസയഹില് സപധഞാനെ ഇസഞാമഹിക വഹിമരശകനെന്ദുച്ചും പണഹിസനെന്ദുമഞായ

അന്വര നരയറ്റ്കഹിനനെ കണന്ദുമന്ദുടചകയന്ദുണഞായഹി.  അദദ്ദേഹച്ചും പഞാകഹിസ്ഥഞാന് സത്വദദേശഹിയഞായ

ഒരന്ദു മന്ദുളയന്ദുച്ചും സലൂഫഹി നരയറ്റ്കന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹച്ചും സത്വന്തച്ചും അനെന്ദുഭവതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും

ചഹിന്തയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും നവളഹിചതഹില് ദവദേമഞാരഗ്രതഹിദലകറ്റ് സഹിരഹിയന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  നരയറ്റ്കറ്റ്

വളനര ഊരറ്റ്മളവന്ദുച്ചും സസൗഹദൃദേഞാതകവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു വവ്യകഹിസത്വതഹിനന്റെ ഉടെമയന്ദുച്ചും നെല

ഫലഹിസസപഹിയനെന്ദുച്ചും ആസഹിദഥയ മദനെഞാഭഞാവച്ചും ഉള ആളചമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ആ സമയതറ്റ്

ശഞാരശ്രീരഹികമഞായ ആദരഞാഗ്രവ്യച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് കന്ദുറവഞായഹിരന്ദുനന്നങഹിലന്ദുച്ചും നെഹിരവധഹി

പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും ദലഖനെങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും പണഹിപ്പെചരയഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.

ഹദേവനതകന്ദുറഹിചറ്റ് നരയറ്റ്കഹിനെറ്റ് പരഹിണഞാമപരമഞായ ഒരന്ദു ആശയമഞാണന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.

അസഞായസറ്റ് ഹദേവച്ചും ഈ സപപഞ്ചപരഹിണഞാമതഹിനന്റെ ആനകതന്ദുകയഞാണറ്റ്,  സപപഞ്ചതഹിനെന്ദു

പന്ദുറതന്ദുള ദവറഹിട ഒരന്ദു സച്ചുംഗ്രസഹിയല. ഇസഞാകനട ദവദേഞാന്തചഹിന്തയഹിലന്ദുള ഹഹിരണവ്യഗ്രരഭന്

അഥവഞാ സപപഞ്ചതഹിനന്റെ ആനകതന്ദുകയഞായ സലൂക്ഷേറ്റ്മഭഞാവച്ചും എന്നസഹിനെറ്റ് സന്ദുലവ്യമഞാണറ്റ്.

ഹദേവച്ചും നെര്മ്മഹിലലൂനടെ ജശ്രീവഹികന്ദുദമഞാള് ,  നെഞാച്ചും അദദ്ദേഹനത പന്ദുറദമ സദൃരറ്റ്ടെഹികഞാന്

സശമഹികന്ദുകയഞാണറ്റ്. നെഹിരവഞാണച്ചും അഥവഞാ ദമഞാക്ഷേച്ചും എന്നസറ്റ് ബഞാഹവ്യമഞായ ഒരന്ദു ഈശത്വരനെഹില്

നെഹിന്നറ്റ് വരന്ദുന്നസറ്റ് എന്നസഹിനെന്ദുപകരച്ചും,  നെഞാനമഞാരന്ദുതരഹിലന്ദുച്ചും വവ്യകഹിസലതഹില് ഉണഞായഹി

വരന്ദുന്നസഞാനണന്ന ബന്ദുദന്മഞാരന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ഹജനെന്മഞാരന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ആശയങ്ങള് ,

ഭഞാരസതഹിലന്ദുള ഇദസ ചഹിന്തഞാരശ്രീസഹിനയയഞാണറ്റ് നെമന്ദുകറ്റ് കഞാടഹിതരന്ദുന്നസറ്റ്.

മസതഹിനന്റെ രലൂപച്ചും ധരഹിച അറബറ്റ് ദദേശശ്രീയസയന്ദുനടെ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ മന്ദുദന്നറമഞായഹിടഞാണറ്റ്

നരയറ്റ്കറ്റ് ഇസഞാമഹിനനെ വശ്രീക്ഷേഹിചസറ്റ്.  അദദ്ദേഹനത സച്ചുംബന്ധഹിചറ്റ് സനന്റെ ലസൗകഹിക

ലക്ഷേവ്യങ്ങള്കന്ദുദവണഹി മസനത സമരരമഞായഹി ഉപദയഞാഗ്രനപ്പെടെന്ദുതഹിയ ഒരന്ദു

നെയസസന്തജ്ഞനെന്ദുച്ചും രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയകഞാരനെന്ദുച്ചും ദസനെഞാനെഞായകനെന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു മന്ദുഹര്മ്മദേറ്റ്. അലഞാഹന്ദു

മന്ദുഹര്മ്മദേഹിനന്റെ ഒരന്ദു മറന്ദുവവ്യകഹിസത്വവന്ദുച്ചും,  ഖന്ദുറഞാന് യഥഞാരര ഹദേവശ്രീക

സച്ചുംദവദേനെതഹിനെന്ദുപകരച്ചും മന്ദുഹര്മ്മദേഹിനന്റെ സനന്ന ചഹിന്തകളചച്ചും ജശ്രീവഹിസവന്ദുമഞാണറ്റ്.

നരയറ്റ്കഹിനെറ്റ് അറബഹിഭഞാരയഹിലന്ദുച്ചും ഖന്ദുറഞാനെഹിലന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ പരമരഞാഗ്രസ ഭഞാരവ്യങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും നെല

സപവശ്രീണവ്യമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.   അസഹിനനെനയഞാനക ആസറ്റ്പദേമഞാകഹിയഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും സനന്റെ
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വശ്രീക്ഷേണച്ചും സമരഥഹിചസറ്റ്.  ഈ വഹിരയതഹിനല മനറഞാരന്ദു സപധഞാനെകദൃസഹിയഞാണറ്റ് ഇബറ്റ്ന്

വരഞാഖഹിനന്റെ 'ഞഞാനനെന്തന്ദു നകഞാണറ്റ് ഒരന്ദു മന്ദുസശ്രീമല'  എന്ന സഗ്രനച്ചും.  ഇസഞാമഹിക

ഭരണകലൂടെങ്ങള് ഇസനഃപരവ്യന്തച്ചും വളനര സശദദയഞാനടെ ഇസഞാമഹിനെന്ദുദമല് പന്ദുസപ്പെഹിചചവചഹിരന്ദുന്ന

മലൂടെന്ദുപടെനത സലൂക്ഷേറ്റ്മനെഹിരശ്രീക്ഷേണച്ചും നകഞാണറ്റ് നെശ്രീകച്ചും നചയചകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.

അയതന്ദുള ഖന്ദുഹമനെഹിനയദപ്പെഞാലന്ദുള ഇസഞാമഹിക മന്ദുളമഞാര അദമരഹികയഹിനല

മസമസൗലഹികവഞാദേഹികളഞായ സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മസസപചഞാരകനരയഞാണറ്റ് ഓരര്മ്മഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  ഈ

രണന്ദുകലൂടരന്ദുച്ചും സങ്ങളചനടെ അഭഹിസപഞായങ്ങള് അനലങഹില് നെഹിരബന്ധങ്ങള്

അടെഹിദചല്പ്പെഹികഞാന് ഉപദയഞാഗ്രഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു രശ്രീസഹി "ഹദേവച്ചും പറഞ്ഞന്ദു" അനലങഹില് "ദയശന്ദു

പറഞ്ഞന്ദു"  എന്നഞാവരതഹികന്ദുകയഞാണറ്റ്.  അനെന്ദുയഞായഹികളചനടെദമല് സങ്ങളചനടെ

ആധഹിപസവ്യവന്ദുച്ചും നെഹിയസന്തണവന്ദുച്ചും വളരതഹിനയടെന്ദുകന്ദുന്നസഹിനെന്ദു ദവണഹി ഹദേവതഹിനന്റെ ദപര

ഉപദയഞാഗ്രഹികന്ദുകയഞാണറ്റ് അവര നചയചന്നസറ്റ്. ഹദേവതഹിനെറ്റ് സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

ശബറ്റ്ദേമന്ദുണറ്റ്.  അസറ്റ് ഹദൃദേയതഹില് ദകള്കഞാന് സഞാധഹികന്ദുച്ചും.  അസഹിനെറ്റ് ഇതരകഞാരന്ദുനടെ

മസസപഭഞാരണങ്ങളചമഞായഹി ഒരന്ദു ബന്ധവന്ദുമഹില.  നെര്മ്മനളലഞാവരന്ദുച്ചും ഹദേവതഹിനന്റെ

സമലൂഹതഹില് നപടവരഞാണറ്റ്. യഥഞാരര പഞാപച്ചും മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിനയ സസവ്യവഹിശത്വഞാസഹികനളന്നന്ദുച്ചും

ഹദേവവഹിദരഞാധഹികനളന്നന്ദുച്ചും സരച്ചും സഹിരഹികലഞാണറ്റ്. അസറ്റ് നവറന്ദുപ്പെഹിദലകന്ദുച്ചും യന്ദുദതഹിദലകന്ദുച്ചും

നെയഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഇനെഹി അഥവഞാ ഹദേവച്ചും സദന്നഞാടെറ്റ് അതരതഹിലന്ദുള കന്ദുതകവഹിദധയസത്വച്ചും

ആവശവ്യനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദുനവങഹില് ആ ഹദേവച്ചും സഞാരവനലസൗകഹിക  സസവ്യദമഞാ നെന്മദയഞാ ഒന്നന്ദുമല

മറഹിചറ്റ് മനെന്ദുരവ്യനന്റെ ധഞാരരറ്റ്ടെവ്യതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ആവശവ്യങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും സദൃരറ്റ്ടെഹിയഞാവഞാദനെ

സരമന്ദുളളൂ. അദദ്ദേഹനത ആരഞാധഹികന്ദുകയല പന്ദുറന്തളചകയഞാണറ്റ് ദവണസറ്റ്.

ഹദേവതഹിനെന്ദുച്ചും മനെന്ദുരവ്യനെന്ദുമഹിടെയഹിനല ഒരന്ദു സദനശവഞാഹകന് എന്ന ആശയച്ചും -

വവ്യകഹികള്കറ്റ് ദനെരഹിടറ്റ് ഹദേവനത മനെസഹിലഞാകഞാന് കഴഹിയഹില, അസഹിനെറ്റ് ദയശന്ദുവഹിദനെദയഞാ

മന്ദുഹര്മ്മദേഹിദനെദയഞാ ദപഞാലന്ദുള ഒരന്ദു രക്ഷേകദന്റെദയഞാ സപവഞാചകദന്റെദയഞാ ആവശവ്യമന്ദുണറ്റ്

എന്ന ആശയച്ചും -  ആതസസത്വതഹില് ഊന്നല് നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്ന ഹഹനവചഹിന്തഞാധഞാരനയ

സച്ചുംബന്ധഹിചഹിടെദതഞാളച്ചും ഹവദദേശഹികമഞാണറ്റ്.  വഞാസറ്റ്സവതഹില് ഇതരച്ചും ഒരന്ദു

സദനശവഞാഹകനനെ ഇടെകന്ദു സപസഹിരറ്റ്ഠഹികന്ദുന്നസഞാണറ്റ് ശരഹികന്ദുമന്ദുള വഹിസഗ്രഹഞാരഞാധനെ

അഥവഞാ വവ്യഞാജഹദേവഞാരഞാധനെ എനന്നഞാരഞാള്കറ്റ് വഞാദേഹികഞാച്ചും.

ഇസറ്റ് ആതഞാവഹിനെന്ദുച്ചും ഹദേവതഹിനെന്ദുമഹിടെയഹില് ഒരന്ദു ഇടെനെഹിലകഞാരനനെ സപസഹിരറ്റ്ഠഹികന്ദുന്നന്ദു.  പല

സ്ഥഞാപഹിസ സഞാസറ്റ്പരവ്യകഞാരന്ദുച്ചും  നെര്മ്മന്ദുനടെ വഹിശത്വഞാസങ്ങനള ഹദേവതഹിദലകറ്റ്

നെയഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുപകരച്ചും സങ്ങളചനടെ മരകടെമന്ദുരറ്റ്ടെഹികളഹിദലകന്ദുച്ചും,  ദലഞാകനത
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നെഹിയസന്തഹികഞാനെന്ദുള സങ്ങളചനടെ സത്വരയഹിദലകന്ദുച്ചും വഴഹിസഹിരഹിചച വഹിടെഞാന് അസഹിനനെ പഹിന്നശ്രീടെറ്റ്

ഉപദയഞാഗ്രനപ്പെടെന്ദുതന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.  ഹഹനവവശ്രീക്ഷേണച്ചും എലഞാ മഹരരഹിമഞാരന്ദുനടെയന്ദുച്ചും

സഗ്രനങ്ങനള ആദേരഹികന്ദുദമഞാള് സനന്ന,  അവയഹിനലഞാന്നഹിനനെയന്ദുച്ചും ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയനപ്പെടെഞാനസ

നെഞാമച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹിദകണ അവസഞാനെവഞാകഞായഹി ഒരഹികലന്ദുച്ചും അവസരഹിപ്പെഹികന്ദുന്നഹില.

സസവ്യനതകന്ദുറഹിചചള നെര്മ്മന്ദുനടെ ദനെരഹിടചള അനെന്ദുഭവനതയഞാണറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ

ആധഹികഞാരഹികസയഞായഹി കണകഞാകഹിയഹിടചളസറ്റ്.

ഇസഞാമഹിനന്റെ ചരഹിസസനതയന്ദുച്ചും സസത്വങ്ങനളയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് വഹിമരശനെഞാതകമഞായ

പഠനെങ്ങള് ദലഞാകതഹിനെഹിന്നറ്റ് ആവശവ്യമന്ദുണറ്റ് എന്നസറ്റ് വവ്യകമഞാണറ്റ്. ഇസഞാമഹികദലഞാകച്ചും ഇന്നറ്റ്

നെഹില്കന്ദുന്നസറ്റ് മദവ്യകഞാലനത സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനന്റെ സലതഹിലഞാണറ്റ്.  മസവഹിശത്വഞാസങ്ങനള

ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയചന്നസഹില് നെഹിന്നറ്റ് മധവ്യകഞാല മസനെവ്യഞായവഹിചഞാരണകള്കറ്റ് (ഇന്കത്വഹിസഹിരന് )

സന്ദുലവ്യച്ചും   കരകശമഞായഹി അസറ്റ് എലഞാവദരയന്ദുച്ചും സടെഞ്ഞന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ആയഹിരകണകഹിനെറ്റ് ദകഞാടെഹി നപദസടെഞാദഡേഞാളറഹിനന്റെ ബലതഹിലന്ദുമഞാണറ്റ് ഇസറ്റ്

നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  മസനത കഞാരവ്യകഞാരണ ബന്ദുദഹിയന്ദുനടെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില്

മഞാസസമല ധഞാരര്മ്മഹികസയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്രഞാനെന്ദുഭവതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും സലതഹിലന്ദുച്ചും

പരഹിദശഞാധഹിദകണസന്ദുണറ്റ്.

പല നെലൂറഞാണന്ദുകള്കറ്റ് മന്ദുമന്ദു സനന്ന സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും ഇതരച്ചും ബസൗദഹികവഹിമരശനെങ്ങള്കറ്റ്

വഹിദധയമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ഇസഞാമഹികസമലൂഹച്ചും അതരച്ചും ആതപരഹിദശഞാധനെയറ്റ്കറ്റ്

വഹിദധയമഞാകഞാന് ഇനെഹിയന്ദുച്ചും ഒരന്ദുങ്ങഹിയഹിടഹില. സനെഹിനകസഹിനര ഒരന്ദു ഫസത്വയന്ദുച്ചും വധഭശ്രീരണഹിയന്ദുച്ചും

ഉയരനന്നങഹിലന്ദുച്ചും,  എദപ്പെഞാള് ദവണനമങഹിലന്ദുച്ചും സനന്ന സമശ്രീപഹിചറ്റ് സന്ദുറന്ന ചരചകള്

നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാളഞാന് മന്ദുസശ്രീച്ചുംപണഹിസനഞാനര ക്ഷേണഹികന്ദുകയഞാണറ്റ് അന്വര നരയറ്റ്കറ്റ്

നചയറ്റ്സസറ്റ്.  ഇസന്ദുവദരയന്ദുച്ചും ആരന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ നവലചവഹിളഹി സത്വശ്രീകരഹികഞാന്

സയഞാറഞായഹിടഹില.  അന്വര നരയറ്റ്കഹിനനെദപ്പെഞാലന്ദുള വഹിമരശകദരഞാടെറ്റ്

ദയഞാജഹികഞാനെഞാവന്ദുന്നഹിനലങഹിലന്ദുച്ചും അവര ഇസഞാമഹിനനെ ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയചന്നന്ദു

എന്നസന്ദുനകഞാണന്ദുമഞാസസച്ചും അവരന്ദുനടെ ജശ്രീവനെന്ദുകള്കന്ദുദനെനര നവലചവഹിളഹി ഉയരഞാന് പഞാടെഹില.

ഇഫസഫ്രാഡയെല  സന്ദരശനനം

ഒരന്ദു അന്തരദദ്ദേശശ്രീയ ദയഞാഗ്ര സദര്മ്മളനെദതഞാടെനെന്ദുബന്ധഹിചറ്റ് 1995  നഫസബന്ദുവരഹിയഹില്

എനെഹികറ്റ് ഇസസദയല് സനരശഹികഞാന് അവസരച്ചും ഹകവന്നന്ദു.

പഞാശഞാസവ്യമസങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് മനെസഹിലഞാകഞാന് ഈ യഞാസസ എനെഹികന്ദുപകരഹിചച.
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ചന്ദുറചച്ചും പരന്നന്ദുകഹിടെകന്ദുന്ന മരന്ദുഭലൂമഹിയന്ദുനടെ രലൂപരഞാഹഹിസവ്യവന്ദുച്ചും ലഞാളഹിസവ്യവന്ദുച്ചും സപസഹിഫലഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന

ഗ്രഹനെവന്ദുച്ചും പസൗരഞാണഹികവന്ദുമഞായ ഒരഞാതഞാദവഞാടെന്ദു കലൂടെഹിയ ഇസസദയല് എനെഹികറ്റ് വളനര

സപഹിയങരമഞായഹി അനെന്ദുഭവനപ്പെടച.  ചഹില കഞാരവ്യങ്ങളഹില് അനസനന്ന ദേക്ഷേഹിദണന്തവ്യനയ

ഓരര്മ്മഹിപ്പെഹിചച.   എനന്റെ കദതഞാലഹിക പശഞാതലച്ചും വചച ദനെഞാകന്ദുദമഞാള് ഒരന്ദുപദക്ഷേ

വഹിചഹിസസനമന്നറ്റ് ദസഞാന്നഞാച്ചും ഇസസഞാദയലഹിലന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നദപ്പെഞാള് എന്നഹില് ഏറവന്ദുച്ചും

സഞാസറ്റ്പരവ്യമന്ദുണരതഹിയസറ്റ് ജലൂസമസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  'നവയഹിലഹിങറ്റ് വഞാള് '  സനരശഹിചദപ്പെഞാള്

അനസനെഹികറ്റ് വളനര സശ്രീസവമഞായഹി അനെന്ദുഭവനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  അവരന്ദുനടെ ബസൗദഹിക

ദനെടങ്ങനളനചഞാലഹി ജലൂസനഞാദരഞാടെറ്റ് എനെഹികറ്റ് വളനരകഞാലമഞായഹി സപദസവ്യകമഞായ ഒരന്ദു

ബഹന്ദുമഞാനെച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഇസഞാമഹില്നെഹിന്നന്ദുച്ചും സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായ

ഒരന്ദു നവളഹിചതഹിലഞാണറ്റ് ഞഞാന് ജലൂസമസനത കണഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.  അസഹില്നെഹിന്നറ്റ് നപഞാടഹിമന്ദുളച

മററ്റ് രണന്ദുമസങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായഹി, ജലൂസമസച്ചും ഒരഹികലന്ദുച്ചും ദലഞാകനതമന്ദുഴന്ദുവന്

കശ്രീഴടെകഞാനെന്ദുള സസവ്യമസച്ചും ഇനസഞാന്നന്ദുമഞാസസച്ചും എന്നറ്റ് സത്വയച്ചും അവസരഹിപ്പെഹിചഹിടഹില.  മറച

ജനെവഹിഭഞാഗ്രങ്ങള്കറ്റ് സങ്ങളചദടെസഹില് നെഹിന്നറ്റ് വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായ അവരവരന്ദുനടെ

മസസസമദേഞായങ്ങള് ഉണഞാകഞാച്ചും എന്ന വസറ്റ്സന്ദുസനയ അസച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദു.  കശ്രീടെഞാനസ

ജലൂസമസതഹിനെറ്റ് പഠനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും മഹിസഹിസഹിസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ആയ വലഹിനയഞാരന്ദു

പഞാരമരവ്യവന്ദുച്ചും സബഞാഹ്മണ ഹശലഹികറ്റ് സന്ദുലവ്യമന്ദുള ഒരന്ദു ആദവ്യഞാതഹിക ഭഞാരഞാസച്ചുംസറ്റ്കഞാരവന്ദുച്ചും

ഉണറ്റ്.  ചഹില ജലൂസസസമദേഞായങ്ങള് പന്ദുനെരജന്മദതയന്ദുച്ചും പന്ദുനെരവസഞാരദതയന്ദുച്ചും ദപഞാലന്ദുച്ചും

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.

ഹബബഹിള് സപധഞാനെമഞായന്ദുച്ചും ജലൂസന്മഞാരന്ദുനടെ സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക ചരഹിസസമഞാണറ്റ്.  സങ്ങളചനടെ

ആദവ്യഞാതഹികച്ചും മഞാസസമല ലസൗകഹികവന്ദുമഞായ സപശറ്റ്നെങ്ങള്കറ്റ് പരഹിഹഞാരനമന്ന നെഹിലയഹില്

അദനെകച്ചും നെലൂറഞാണന്ദുകളഹിനല അനെവധഹി ജലൂസ നെഞായകനഞാരഹിലലൂനടെ കടെന്നന്ദുവന്ന

വഹിവരണങ്ങളഞാണസഹില് .  ഹബബഹിള് ഹദേവതഹിനന്റെ വഞാകഞാണറ്റ് എന്നസറ്റ് ഒരന്ദു സരച്ചും

സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക ഔദസവ്യച്ചും മഞാസസമഞാണറ്റ്.  ഹബബഹിള് സപസഹിനെഹിധഞാനെച്ചും നചയചന്നസറ്റ് ജലൂസരന്ദുനടെ

സപധഞാനെ അനെന്ദുഭവങ്ങളചച്ചും അവയന്ദുനടെ വവ്യഞാഖവ്യഞാനെങ്ങളചമഞാണറ്റ്.  അലഞാനസ

മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹികഞാകമഞാനെച്ചും എലഞാകഞാലദതകന്ദുമഞായഹി നെല്കനപ്പെട ഹദേവതഹിനന്റെ

അവസഞാനെ വഞാനകഞാന്നന്ദുമല.

സങ്ങളചനടെ സത്വന്തച്ചും മസസപദബഞാധനെങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് സങ്ങനള കന്ദുടെഹിനയഞാഴഹിപ്പെഹിചഹിടറ്റ് അവനയ

വളനചഞാടെഹിചറ്റ് വഹികലമഞാകഹിയ  സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികദളയന്ദുച്ചും മന്ദുസശ്രീങ്ങദളയന്ദുച്ചും നചഞാലഹിയന്ദുള

ജലൂസരന്ദുനടെ വഹികഞാരച്ചും എനെഹികറ്റ് കഞാണഞാന് പറഹി.   ജലൂസനഞാനര ആസകമഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദു

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി
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ദപഞാലന്ദുമന്ദുള ഒരന്ദു മസസഗ്രനമഞാകഹി സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് ഹബബഹിളഹിനനെ മഞാറഹിനയടെന്ദുതന്ദു.

അദറബവ്യന് സമലൂഹതഹിനന്റെ മസപരമഞായ ദസപരണകള്കഹിണങ്ങന്ദുന്ന സരതഹില്

ഹബബഹിളഹിനനെ പന്ദുനെരഞാഖവ്യഞാനെച്ചും നചയറ്റ്സസഞാണറ്റ് ഖന്ദുറഞാന് .  അറബഹികളചനടെ സഞാമലൂഹവ്യവന്ദുച്ചും

രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയവന്ദുമഞായ വഹികസനെ ദമഞാഹങ്ങനളയന്ദുച്ചും അസറ്റ് സപസഹിഫലഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഹദേവവചനെമഞായ സഗ്രനച്ചും എന്ന ആശയച്ചും മന്ദുഴന്ദുവനെഞായഹി ഒരന്ദു സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികഞാഭഹിമഞാനെച്ചും

എന്ന നെഹിലയഹില് നെഹിന്നറ്റ് മഞാറഹി ഒരഞാദഗ്രഞാള അധഹിനെഹിദവശതഹിനന്റെ നെഹിലയഹിദലകറ്റ് വളരന്നന്ദു.

ജലൂസവഹിശത്വഞാസച്ചും എന്തന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ് ബഹിച്ചുംബഞാരഞാധനെയറ്റ്കറ്റ് എസഹിനരന്നസറ്റ് സന്ദുടെകതഹില്

എനെഹികറ്റ് മനെസഹിലഞാകഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നഹില.  അസഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസതഹില് നെഹിന്നന്ദു

ജലൂസസസമദേഞായനത ദവരസഹിരഹിചച നെഹിറന്ദുതന്ദുന്ന ഏറവന്ദുച്ചും സപധഞാനെഘടെകച്ചും.  ബഹിച്ചുംബങ്ങള്

നെര്മ്മന്ദുനടെ കലഞാസപസഹിഭയന്ദുനടെ സപകടെനെങ്ങളഞാണറ്റ്.  അവയഞാകനട ഭകഹിമഞാരഗ്രതഹില് വളനര

സപദയഞാജനെനപ്പെടെന്ദുന്ന ഉപഞാധഹികളചമഞാണറ്റ്.  ബഹിച്ചുംബഞാരഞാധനെ എലഞാവരകന്ദുച്ചും ആകരരകമഞായഹി

നകഞാളണനമന്നഹില.  എന്നഞാല് അസഹിനനെ സളഹികളദയണ ആവശവ്യവന്ദുമഹില.  എലഞാ

ബഹിച്ചുംബങ്ങദളയന്ദുച്ചും അവഹിശന്ദുദനമന്നന്ദുച്ചും അവനയ ആരഞാധഹികന്ദുന്നവനര

ഹദേവവഹിദരഞാധഹികള് എന്നന്ദുനമഞാനക ചഹിസസശ്രീകരഹികന്ദുന്നസന്ദുച്ചും സളഹികളയന്ദുന്നസന്ദുച്ചും

ജ്ഞഞാനെതഹിനന്റെ ലക്ഷേണമല സനന്ന.

എന്തഞായഞാലന്ദുച്ചും ജലൂസന്മഞാരന്ദുനടെ ബഹിച്ചുംബഞാരഞാധനെഞാ വഹിദരഞാധതഹിനെന്ദു പഹിന്നഹിലന്ദുള

ചരഹിസസപരമഞായ ഒരന്ദു കഞാരണച്ചും ഞഞാന് കനണതഹി.  രണറ്റ് ഭലൂഖണങ്ങള്കഹിടെയഹില്

വഞാണഹിജവ്യ ഹസനെഹിക നെശ്രീകങ്ങള്കന്ദുപദയഞാഗ്രഹിചഹിരന്ദുന്ന ഒരന്ദു പഞാസയഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

ജലൂസസമലൂഹതഹിനന്റെ അധഹിവഞാസച്ചും.  അസഞാകനട സത്വഭഞാവഹികമഞായന്ദുച്ചും സമശ്രീപതന്ദുള

സഞാസമഞാജവ്യങ്ങളചനടെ യന്ദുദഭലൂമഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  കലൂടെന്ദുസല് വലന്ദുസന്ദുച്ചും വഹിശഞാലവന്ദുമഞായ

ഈജഹിപറ്റ്രവ്യന് നമനസഞാനപ്പെഞാദടമഹിയന് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങള് ഇരന്ദുവശവന്ദുമഞായഹി

നെഹിലനെഹിന്നഹിരന്ദുന്നദപ്പെഞാള് ജലൂസന്മഞാര വളനര എളചപ്പെതഹില് സനന്ന

മറഞ്ഞന്ദുദപഞാകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ബഹിച്ചുംബരഹഹിസമഞായ അവരന്ദുനടെ മസച്ചും കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും

ഭസൗസഹികസയഹിലലൂന്നഹിയ സങ്ങളചനടെ അയല്പക സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് വവ്യസവ്യസ്ഥരഞായഹി

നെഹിലനെഹില്കഞാനെന്ദുച്ചും അങ്ങനനെ അസഹിജശ്രീവഹികഞാനെന്ദുച്ചും അവനര സഹഞായഹിചച.  എന്നഞാല്

നദേസൗരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് ഈ സമലൂഹവ്യഞാവശവ്യച്ചും മസനെഹിയമമഞായഹി വഹിവരതനെച്ചും നചയനപ്പെടച.

സപദസവ്യകഹിചചച്ചും സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ഇസഞാമഹിക സഹിദഞാന്തങ്ങളചനടെ കശ്രീഴഹില് മസപരമഞായ

അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുനടെ അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞായഹി ഇസറ്റ് മഞാറഹി.
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നജറന്ദുസദലമഹിലന്ദുള അലങദൃസവന്ദുച്ചും മദനെഞാഹരവന്ദുമഞായ സഗ്രശ്രീകറ്റ് ഓരതദഡേഞാകറ്റ്സറ്റ്

പളഹികള് എനെഹികറ്റ് വളനര ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടച.  അവയഹിനല ബഹിച്ചുംബങ്ങളചച്ചും നമഴന്ദുകന്ദുസഹിരഹികളചച്ചും

സന്ദുഗ്രന്ധസഹിരഹികളചച്ചും ഹഹിനന്ദുദക്ഷേസസങ്ങനള ഓരര്മ്മഹിപ്പെഹിചച.  സഗ്രശ്രീകറ്റ് ഓരതദഡേഞാകറ്റ്സറ്റ്

സസമദേഞായമഞാണറ്റ് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനല കലൂടെന്ദുസല് പഴയ വഹിഭഞാഗ്രച്ചും എന്നന്ദു ഞഞാന്

കനണതഹി.  നജറന്ദുസദലമഹിനല എലഞാ പഴയ പളഹികളചച്ചും സഗ്രശ്രീകറ്റ് ഓരതദഡേഞാകറ്റ്സറ്റ്

ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു പലൂരവ ദറഞാമന് ,  ബയറ്റ്സഹന്റെന് സഞാസമഞാജവ്യങ്ങളചനടെ മസച്ചും.

ദറഞാമന് കദതഞാലഹികര കന്ദുരഹിശന്ദുയന്ദുദതഹിനെന്ദു മന്ദുമറ്റ് നജറന്ദുസദലമഹില് എതഹിയഹിരന്ദുന്നഹില.

കദതഞാലഹികര യഥഞാരര സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസദതദയഞാ അസഹിനന്റെ ജന്മനെഞാടഹിലന്ദുള കലൂടെന്ദുസല്

മഹിസഹികല് ആയഹിരന്ദുന്ന മററ്റ് സകഹിസറ്റ്സശ്രീയ സസമദേഞായങ്ങനളദയഞാ സപസഹിനെഹിധശ്രീകരഹികന്ദുന്നഹില.

എന്നഞാല് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനന്റെ എലഞാ വഹിഭഞാഗ്രങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും സകലൂശഹികനപ്പെട

രക്ഷേകനനെകന്ദുറഹിചചള ഒരന്ദു വവ്യസനെഭഞാവച്ചും,  അഥവഞാ പഞാപതഹിനന്റെ ഭഞാരച്ചും

വവ്യഞാപഹികനപ്പെടസഞായഹിടഞാണറ്റ് കഞാണനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ്.  അസഹിനെറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് ആഴതഹിലന്ദുള

ഒരരഥമന്ദുനണന്നറ്റ് ഞഞാന് കരന്ദുസന്ദുന്നന്ദു.  ദവണസസ വഹികസഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദു മന്ദുമറ്റ് സകരകനപ്പെട

ഒരന്ദു അസശ്രീസ ദേരശനെതഹിനന്റെ ചഹില മഹിന്നലഞാടങ്ങള് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹില് കഞാണഞാച്ചും.

ദറഞാമഞാകഞാനര എസഹിരതഹിരന്ദുന്ന ഒരന്ദു നചറഹിയ ജലൂസവഹിഭഞാഗ്രനമന്ന നെഹിലയഹില് നെഹിന്നറ്റ്,  അസറ്റ്

ദറഞാമന് സഞാസമഞാജവ്യതഹിനന്റെ അധഹികഞാരച്ചും ഹകയഞാളഹിയ നെഹിലയഹിദലകറ്റ് വളരന്നന്ദു.  ഒപ്പെച്ചും

ഒരഹികല് സങ്ങനളസഹിരതഹിരന്ദുന്ന മരദ്ദേനെഭരണതഹിനന്റെ സനന്ന മലൂരതരലൂപമഞായഹി സത്വയച്ചും

മഞാറന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  ചഞാവന്ദുകടെല് ചന്ദുരന്ദുളചകളചനടെ പഠനെച്ചും വവ്യകമഞാകന്ദുന്നസറ്റ്

ദറഞാമഞാകഞാനര എസഹിരതഹിരന്ദുന്ന ജലൂസവഹിഭഞാഗ്രങ്ങള് സനന്നയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ആദേവ്യകഞാല

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് എന്നസഞാണറ്റ്.  ദയശന്ദുവഹിദന്റെസറ്റ് ആയഹി ഇന്നറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്ന

സഞാദരഞാപദദേശകഥകള് ഉള്നപ്പെനടെയന്ദുള ഉപദദേശങ്ങളഹില് കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും സപഞാചശ്രീനെമഞായ

ജലൂസസപദബഞാധനെങ്ങളചനടെ ഭഞാഗ്രമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ദറഞാമന് ഭരണതഹിനന്റെ അന്തവ്യവന്ദുച്ചും ജലൂസഭരണതഹിനന്റെ പന്ദുനെ:സ്ഥഞാപനെവന്ദുച്ചും

സപസശ്രീകഞാതകമഞായഹി ദലഞാകതഹിനന്റെ അന്തവ്യമഞായന്ദുച്ചും മഹിശഹിഹഞായന്ദുനടെ ആവഹിരഭഞാവമഞായന്ദുച്ചും

ഒനക സപസവ്യക്ഷേനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.  മഹിശഹിഹഞാ എന്നസറ്റ് ശന്ദുദമഞായ ജലൂസ സങല്പ്പെമഞാണറ്റ് അലഞാനസ

ഒരന്ദു പന്ദുസന്ദുവഹിശത്വഞാസതഹിനന്റെ വഹിളച്ചുംബരകഞാരനെല.

ദയശന്ദു,  ആസവ്യന്തഹികമഞായഹി ഒരന്ദു നെല ജലൂസനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹനത

ജലൂസപഞാരമരവ്യങ്ങളചനടെ നവളഹിചതഹില് സനന്ന വഹിലയഹിരന്ദുദതണസന്ദുണറ്റ്.  ജലൂസനഞാരഹില്

നെഹിരവധഹി വഹിഭഞാഗ്രങ്ങളചളസഹില് ചഹിലസഹിനനെ അദദ്ദേഹച്ചും എസഹിരതഹിരന്ദുന്നഹിരഹികഞാച്ചും.
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എന്നഹിരന്ദുന്നഞാലന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും വവ്യകമഞായന്ദുച്ചും പഴയനെഹിയമതഹിനന്റെ വഴഹിയഹില്

സനന്നയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും ജലൂസമസതഹിനന്റെ ഒരന്ദു നസറഞായ വവ്യഞാഖവ്യഞാനെമഞാണറ്റ്.  അസറ്റ്

സച്ചുംഭവഹിചസഞാകനട ദറഞാമഞാകഞാര ജലൂസരഞാജവ്യച്ചും ഹകദയറഹി നെശഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും ദയശന്ദുവഹിനന്റെ

സദഹഞാദേരന് എന്നറഹിയനപ്പെടഹിരന്ദുന്ന ജയഹിച്ചുംസഹിനനെ ദപഞാലന്ദുള ആദേവ്യകഞാല

സകഹിസറ്റ്സവ്യന്ദനെസഞാകനള വധഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സസഹിനെറ്റ് ദശരമഞാണറ്റ്.  ജലൂസസകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും

ദറഞാമന്സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസമഞായഹി മഞാറഞാന് വളനര നെലൂറഞാണന്ദുകള് സനന്നനയടെന്ദുതന്ദു.  നെമന്ദുകറ്റ്

നെഹിരവധഹി ദരഖകളചനടെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില് ഇസഹിനനെ ചരഹിസസമഞായഹി സനന്ന

എഴന്ദുസഞാവന്ദുന്നദസയന്ദുളളൂ.  ഈ ജലൂസസമലൂഹനത ഒരന്ദു ദറഞാമന് മസമഞാകഹി മഞാറചന്നസഹില്

ദപഞാള് ഒരന്ദു സപധഞാനെ പങറ്റ് വഹഹിചഹിടചണറ്റ്.  ശരഹിയഞായ ജലൂസന്മഞാര സനന്നയഞായഹി ജശ്രീവഹിച

ദയശന്ദുദവഞാ അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ശഹിരവ്യന്മഞാരഹില് ആനരങഹിലന്ദുദമഞാ അല മറഹിചറ്റ് ദപഞാള് ആണറ്റ്

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനന്റെ യഥഞാരര സ്ഥഞാപകന് .

ദറഞാമഞാകഞാരഞാല് പരഞാജയനപ്പെടെന്ദുതനപ്പെടറ്റ് ചഹിസറഹിദപ്പെഞായ ജലൂസസകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് സഹിരഹിനക

ഒന്നഹിചചകലൂടെഞാനെന്ദുച്ചും ദറഞാമന് നപഞാസന്ദുസമലൂഹദതഞാടെറ്റ് ഇടെപഴകഞാനെന്ദുച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയസഹിനെറ്റ്

ദശരമന്ദുണഞായസഞാണറ്റ് ദറഞാമന് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും.  ദറഞാമന്സമലൂഹതഹിനല നെഹിലനെഹില്പ്പെഹിനെന്ദു

ദവണഹി സങ്ങളചനടെ ജലൂസപശഞാതലച്ചും ആദേവ്യനമഞാനക അവര അവഗ്രണഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് നെഹിദരധഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു. നെഞാലഞാച്ചുംനെലൂറഞാണഹില് ഇങ്ങനനെ ദറഞാമഹിനല ഔദദേവ്യഞാഗ്രഹിക

മസമഞായഹി മഞാറഹിയ ദറഞാമന് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും സഗ്രശ്രീകറ്റ് ഓരതദഡേഞാകറ്റ്സറ്റ് പഞാരമരവ്യമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സഗ്രശ്രീകന്ദുകഞാരന്ദുനടെ ബഹിച്ചുംബഞാരഞാധനെയന്ദുച്ചും മഹിസഹിസഹിസവന്ദുച്ചും അസന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെട ചഹില

ദഗഞാസഹികറ്റ് സസമദേഞായങ്ങളചച്ചും അസഹിലലൂനടെ കടെന്നന്ദുവരഹികയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

ദറഞാമന് കദതഞാലഹികഞാമസച്ചും സപഞാമന്ദുഖവ്യച്ചും ദനെടെഹിയസറ്റ് ഒന്പസഞാച്ചും നെലൂറഞാണഹിനല വഹിശന്ദുദ ദറഞാമഞാ

സഞാസമഞാജവ്യതഹിലലൂനടെയന്ദുച്ചും ചഞാരല്മഗയഹിലലൂനടെയന്ദുമഞാണറ്റ്.  ദറഞാമന് കദതഞാലഹികരന്ദുച്ചും

അവരന്ദുനടെ ദപഞാപ്പെചമഞാരന്ദുച്ചും സഗ്രശ്രീകറ്റ് ഓരദതഞാദഡേഞാകറ്റ്സറ്റ് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനന്റെ സറവഞാടെഹിനെറ്റ്

പന്ദുറതഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പസഹിമലൂന്നഞാച്ചും നെലൂറഞാണഹില് കന്ദുരഹിശന്ദുയന്ദുദതഹിലലൂനടെ കദതഞാലഹികര

സഗ്രശ്രീകറ്റ് സലസ്ഥഞാനെമഞായ ഹബസഞാന്റെന്റിയച്ചും കശ്രീഴടെകഹിയസഹിനെന്ദു ദശരമഞാണറ്റ് അവരകറ്റ് സഗ്രശ്രീകറ്റ്

പഞാരമരവ്യതഹിനെന്ദുദമല് ഒരന്ദു ദമല്ദകഞായറ്റ്മ ഹകവന്നസറ്റ്.  സഗ്രശ്രീകറ്റ് ഓരനതഞാദഡേഞാകറ്റ്സറ്റ്

ചരചഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും കദതഞാലഹിക ചരചഹിലലൂനടെ നസപഞാനടെസന്റെറ്റ്  ചരചഹിദലകന്ദുള ഈ

ദപഞാകഹില് അദവ്യഞാതഹികസയന്ദുനടെ ഒരന്ദു സളരച നജറന്ദുസദലമഹില് എനെഹികന്ദു കഞാണഞാന് പറഹി.

സഗ്രശ്രീകറ്റ് ഓരനതഞാദഡേഞാകറ്റ്സറ്റ് ചരചഹില് മഹിസഹിസഹിസതഹിനന്റെ വലഹിയ

സത്വഞാധശ്രീനെമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദറഞാമന് കദതഞാലഹിക മസതഹിലഞാകനട കന്ദുറചച മഹിസഹിസഹിസച്ചും
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ബഞാകഹിയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു,  എന്നഞാല് അസഹില് കലൂടെന്ദുസലന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നസറ്റ്

വഹിഭഞാഗ്രശ്രീയസയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഈ അടെന്ദുതകഞാലതഞായഹി സ്ഥഞാപഹിച നസപഞാനടെസന്റെറ്റ്

ചരചചകളഹില് ആദവ്യഞാതഹികസ ഒടചച്ചും സനന്നയഹില.  അവനയ ആതഞാവഹിനന്റെ

ശവകന്ദുടെശ്രീരങ്ങള് എന്നന്ദു പറയന്ദുന്നസഞാവന്ദുച്ചും ദഭദേച്ചും!

ഇസഹിനെന്ദു സമഞാനെമഞായ ചഹില ചരഹിസസസസവ്യങ്ങള് പണഹിസന്മഞാര ഇദപ്പെഞാള് ഖന്ദുറഞാനെഹിലന്ദുച്ചും

കനണതഹിയഹിടചണറ്റ്.  ഇന്നറ്റ് നെഞാച്ചും അറഹിയന്ദുന്ന ഖന്ദുറഞാനെഹില് നെഹിന്നന്ദു വവ്യസവ്യഞാസങ്ങളചള

പഞാഠദഭദേങ്ങദളഞാടെന്ദു കലൂടെഹിയ ഖന്ദുറഞാനെന്ദുകള് നയനമനെഹില് നെഹിന്നറ്റ് കനണടെന്ദുതഹിടചണറ്റ്.  എടഞാച്ചും

നെലൂറഞാണഹിലന്ദുളവയഞാണറ്റ് ആ കനണടെന്ദുകനപ്പെട സഗ്രനങ്ങള് .  വളനര ദവഗ്രച്ചും

വളരന്നന്ദുനകഞാണഹിരന്ദുന്ന ഒരന്ദു സഞാസമഞാജവ്യതഹിനന്റെ മസപരച്ചും മഞാസസമല സഞാമലൂഹവ്യവന്ദുമഞായ

ആവശവ്യങ്ങനള സദൃപറ്റ്സഹിനപ്പെടെന്ദുതഞാനെഞായഹി കഞാലഞാന്തരച്ചും നകഞാണറ്റ് ഉരന്ദുതഹിരഹിഞ്ഞ ഒരന്ദു

സഗ്രനമഞാണറ്റ് ഖന്ദുറഞാന് എന്നസഞാണറ്റ് പണഹിസമസച്ചും.  പന്ദുസഹിയ അദറബവ്യന്

ഭരണഞാധഹികഞാരഹികള്കറ്റ്,  സങ്ങളചനടെ അധഹികഞാരസ്ഥഞാനെനത

മഹസത്വവല്കരഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും സങ്ങളചദടെസഹിദനെകഞാള് പഴയസന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസല്

സങശ്രീരണവന്ദുമഞായ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളചനടെ ദമല് പഹിടെഹിയന്ദുറപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും

മസസപദബഞാധനെങ്ങളചനടെ പഹിന്തന്ദുണ ആവശവ്യമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സങ്ങളചനടെ ആഴച്ചുംകന്ദുറഞ്ഞ

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരനത വഹിഴന്ദുങ്ങഹികളയഞാന് സപഞാപറ്റ്സമഞായ സപഞാചശ്രീനെസച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളചനടെ ദമല്

ദമല്ദകഞായറ്റ്മയന്ദുച്ചും ആധഹിപസവ്യവന്ദുച്ചും ഉറപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെഞായഹി അവരന്ദുനടെ മസച്ചും സശ്രീരതന്ദുച്ചും

അയവഹിലഞാതസന്ദുച്ചും വളനര അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുളസന്ദുച്ചും ആദവണഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഹബബഹിള് അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞാകഹി വളരന്നന്ദു വന്ന ഈ രണറ്റ് യഞാഥഞാസ്ഥഹിസഹികമസങ്ങള്

ഉന്മലൂലനെച്ചും നചയചന്നസഹിനെന്ദുമന്ദുമറ്റ് സപഞാചശ്രീനെ പലൂരദവരവ്യയഹില് ദേഹിവവ്യങ്ങളഞായ നെഹിരവധഹി

മസസസമദേഞായങ്ങള് നെഹിലനെഹിന്നഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നസഹില് യഞാനസഞാരന്ദു സച്ചുംശയവന്ദുമഹില.

ഭഞാരസവന്ദുമഞായന്ദുച്ചും ദവദേഞാന്തവന്ദുമഞായന്ദുച്ചും ഒരന്ദുപദക്ഷേ ബന്ധമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന സഗ്രശ്രീകറ്റ്,  നസല്റഹികറ്റ്,

ഈജഹിപറ്റ്രവ്യന് ,  ദപരരവ്യന് ,  ബഞാബഹിദലഞാണഹിയന് സന്ദുടെങ്ങഹിയ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങള് ഇവയഹില്

നപടെന്ദുച്ചും.  ഒരന്ദുപദക്ഷേ സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസവന്ദുച്ചും ഇസഞാച്ചുംമസവന്ദുച്ചും സന്നസഹിദനെകഞാള് കലൂടെന്ദുസല്

ദേഹിവവ്യന്മഞാര നെമന്ദുകറഹിയനപ്പെടെഞാനസ ദപഞായ സപസറ്റ്സന്ദുസ മസസസമദേഞായങ്ങളഹില്

ഉണഞായഹിരന്ദുന്നഹിരഹികഞാച്ചും.

ഡവൈദതദിനല  ബഹൈകുരലൂപ  വദവൈസങ്കലപ്പെവൈകുനം  വബബദിളദിനല  ഏകവദവൈവൈകുനം
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പഴയനെഹിയമനത അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞാകഹിയന്ദുള ജലൂസ,  ഹസകസറ്റ്സവ,  ഇസഞാച്ചും മസങ്ങള്

സരവഞാധഹികഞാരഹിയഞായ ഒരന്ദു ഹദേവനത കഞാടഹിതരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ്

സഹിരനഞ്ഞടെന്ദുകനപ്പെട ഒരന്ദു ജനെസയന്ദുണറ്റ്. സദന്നഞാടെറ്റ് വഹിദധയസത്വച്ചും ആവശവ്യനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും, സനന്റെ

സദൃരറ്റ്ടെഹിയന്ദുനടെദമല് ഒരന്ദു സകലൂരഭരണഞാധഹികഞാരഹിനയ ദപഞാനല അനലങഹില് ഒരന്ദു

രഞാജഞാവഹിനനെദപ്പെഞാനല അധഹികഞാരച്ചും നെടെതന്ദുകയന്ദുച്ചും അസലൂയഞാലന്ദുവഞാകന്ദുകയന്ദുച്ചും ഒനക

നചയചന്ന ഒരന്ദു ഏകഞാധഹിപസഹി.  ഇസറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് ആഴമന്ദുള ഒരന്ദു വശ്രീക്ഷേണതഹിനന്റെ

ലളഹിസവല്കരണവന്ദുച്ചും, ദേന്ദുരവവ്യഞാഖവ്യഞാനെവന്ദുച്ചും ആനണന്നറ്റ് ചഹിലനരങഹിലന്ദുച്ചും വഞാദേഹിദചകഞാച്ചും. അസറ്റ്

ശരഹിയന്ദുമഞായഹിരഹികഞാച്ചും.  എന്നഞാല് ഇസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുമന്ദുള മഹിരനെറഹി

സപവരതനെതഹിനെന്ദു പഹിന്നഹിനല ദസപരകശകഹി.  സകഹിസറ്റ്സവ്യന് വശ്രീക്ഷേണമനെന്ദുസരഹിചറ്റ്

ഹദേവതഹിനെറ്റ് സത്വന്തച്ചും അനെന്ദുയഞായഹികനള സദന്തഞാരഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് സത്വരഗ്രവന്ദുച്ചും സനന്റെ

ശസസന്ദുകനള ശഹിക്ഷേഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് നെരകവന്ദുച്ചും ഉണറ്റ്.  ഇസഞാമന്ദുച്ചും ഇദസ മഞാസദൃകയഞാണറ്റ്

പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നസറ്റ്.  ഇതരച്ചും ഒരന്ദു ഹദേവനത ഒരന്ദുവനെറ്റ് ഭയദതഞാടെന്ദുച്ചും ഭശ്രീസഹിദയഞാടെന്ദുച്ചും കലൂടെഹി

മഞാസസദമ സമശ്രീപഹികഞാന് കഴഹിയലൂ.  വഹിശത്വഞാസഹികള് സങ്ങളചനടെ ഹദേവനത സനന്ന ഒരന്ദു

മഞാസദൃകയഞാകഹി പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുകയന്ദുച്ചും സത്വയച്ചും അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുകളചച്ചും അധഹികഞാരസപമതരന്ദുമഞായഹി

മഞാറന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.  സസവ്യനത അദനെത്വരഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുപകരച്ചും സങ്ങളചനടെ

നസറചപറഞാത ഹദേവതഹിനന്റെ ശഞാസനെകനള പഹിന്തന്ദുടെരഞാന് അവര മറചളവരകന്ദുദമല്

നെഹിരബന്ധച്ചും നചലന്ദുതഞാന് സന്ദുടെങ്ങന്ദുന്നന്ദു.

മറന്ദുവശതറ്റ് ദവദേവശ്രീക്ഷേണതഹിലഞാകനട ഈ സപപഞ്ച വഹിധഞാനെതഹില് സനെസന്ദു

സ്ഥഞാനെങ്ങളചള അദനെകച്ചും ദദേവശ്രീ ദദേവന്മഞാദരകന്ദുറഹിചചള സങല്പ്പെങ്ങളഞാണന്ദുളസറ്റ്.

എലഞാറഹിനെന്ദുച്ചും പന്ദുറകഹില് സരവഞാധഹിപസഹിയഞായ ഒരന്ദു സദൃരറ്റ്ടെഞാവല മറഹിചറ്റ് എലഞാ

പരഹിമഹിസഹികള്കന്ദുച്ചും അപ്പെചറമന്ദുള നെര്മ്മന്ദുനടെസനന്ന ആതസസത്വച്ചും അഥവഞാ പരമഞാതഞാവറ്റ്

ആണന്ദുളസറ്റ്.  ഹവദേഹികദദേവസകള് ആ പരമഞാതഞാവഹിനന്റെ സനന്ന ആവഹിരറ്റ്കഞാരമഞായ

വലഹിനയഞാരന്ദു സസൗഹദൃദേകലൂടഞായറ്റ്മയഞായഹി സപവരതഹികന്ദുന്നന്ദു.

മരണച്ചും ദേന്ദുരഹിസങ്ങള് സന്ദുടെങ്ങഹിയ ജശ്രീവഹിസതഹിനല ഹവരമവ്യങ്ങനള സപസഹിനെഹിധഞാനെച്ചും നചയചന്ന

രന്ദുസദേനനെദപ്പെഞാലന്ദുള ചഹില ദദേവസകള് ഭയച്ചും ജനെഹിപ്പെഹികന്ദുന്നവയഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും ഇവദയയന്ദുച്ചും

നവളഹിചതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സറ്റ്ദനെഹതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ഭഞാവതഹിദലകറ്റ് മഞാറഞാവന്ദുന്നസഞാണറ്റ്. ഒരന്ദു പദക്ഷേ

പഴയ നെഹിയമതഹിനല ഹദേവച്ചും യഥഞാരരതഹില് രന്ദുസദേശഹിവനനെ ദപഞാലന്ദുള ഒരന്ദു

ഹദേവമഞായഹിരഹികണച്ചും.  കഞാലസകദമണ അദദ്ദേഹനത പരഹിമഹിസഹികളഹിദലകന്ദുച്ചും

സപദസവ്യകസകളഹിദലകന്ദുച്ചും ചന്ദുരന്ദുകഹി നകഞാണന്ദുവന്നസഞാകണച്ചും.  രന്ദുസദേനനെ ദവദേങ്ങളഹില് 'യഹത്വ'
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എന്നന്ദു വഹിളഹികന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.  ഒരന്ദുപദക്ഷേ ഹബബഹിള് ഹദേവമഞായ യദഹഞാവ ഇസന്ദുമഞായഹി

ബന്ധനപ്പെടസഞാകഞാച്ചും.  

ഹബബഹിള് മസമനെന്ദുസരഹിചറ്റ് മനെന്ദുരവ്യര പസനെച്ചും സച്ചുംഭവഹിച ജശ്രീവഹികളഞാണറ്റ്.  ഹദേവതഹില്

നെഹിന്നറ്റ് നെഹിരറ്റ്കഞാസഹിസരഞാകനപ്പെടറ്റ് പഞാപതഹില് കഴഹിയന്ദുന്നവര .  കണഹില് ഭശ്രീരണഹിയന്ദുനടെ

ദനെഞാടവന്ദുമഞായഹി ഹദേവച്ചും സനന്റെ സത്വരഗ്രതഹില് നെഹില്കന്ദുന്നന്ദു.  ദവദേങ്ങളഹില് മനെന്ദുരവ്യര

ദദേവന്മഞാദരഞാടെറ്റ് ദചരന്നറ്റ് ഒരന്ദു സമലൂഹമഞായഹി വരതഹികന്ദുന്നന്ദു.  അവര ദദേവനഞാദരഞാനടെഞാപ്പെച്ചും

നപഞാസന്ദുവഞായ ഉദേറ്റ്ഭവസ്ഥഞാനെവന്ദുച്ചും നപഞാസന്ദുസത്വഭഞാവവന്ദുച്ചും സഞാദഹഞാദേരവ്യവന്ദുച്ചും പങഹിടെന്ദുന്നന്ദു.

മനെന്ദുരവ്യരകറ്റ് ദദേവന്മഞാരഞാകഞാനെന്ദുച്ചും അവനരദപ്പെഞാനല അനെശത്വരസ ദനെടെഹിനയടെന്ദുകഞാനെന്ദുച്ചും

കഴഹിയന്ദുച്ചും.  പരമമഞായദസഞാ നെനര്മ്മ കശ്രീഴറ്റ്ദമല് മറഹിചചകളയന്ദുന്നദസഞാ ആയ പഞാപച്ചും

എനന്നഞാന്നഹില.  മറഹിചറ്റ് നവറന്ദുച്ചും അജ്ഞസ മഞാസസമഞാണന്ദുളസറ്റ്.  നെര്മ്മഹിനല ശന്ദുദമഞായ ദബഞാധച്ചും

സടെസങ്ങളഹിലഞാനസ സത്വയച്ചും സപകടെമഞാവഞാന് അജ്ഞസ നെശ്രീകന്ദുകമഞാസസദമ

നചദയണസഞായഹിടചളളൂ.  

ഹബബഹിളഹിനല ഏകഹദേവവഞാദേച്ചും സഹിദഞാന്ത പഹിടെഹിവഞാശഹിയഹിദലകറ്റ് നെയഹികന്ദുന്നന്ദു.  നെശ്രീ

എദന്നഞാനടെഞാപ്പെമഹിനലങഹില് നെഹിനന്ന ഞഞാന് എനെഹിനകസഹിരഞായഹി കഞാണന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല്

ദവദേവശ്രീക്ഷേണച്ചും നെഞാനെഞാസത്വതഹില് ഏകസത്വച്ചും എന്നസഞാണറ്റ്.  നെര്മ്മഹില് നെഹിന്നറ്റ് വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായഹി

ചഹിന്തഹികന്ദുന്നവരന്ദുച്ചും നെദര്മ്മഞാനടെഞാപ്പെമന്ദുളവര സനന്ന.  കഞാരണച്ചും എലഞാവരകന്ദുമഞായഹി ഒരന്ദു

വഴഹിയഹില.  വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായ നെഹിരവധഹി ആശയങ്ങനള സമനെത്വയഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന

സസൗഹഞാരദേപലൂരണവന്ദുച്ചും ബഹന്ദുമന്ദുഖവന്ദുമഞായ ദലഞാകസച്ചുംവഹിധഞാനെനത കന്ദുറഹിചചളസഞാണറ്റ്

ഹവദേഹികവശ്രീക്ഷേണച്ചും. സസവ്യതഹിനന്റെ ദകവലമഞായ ഏകസനയകന്ദുറഹിചറ്റ് ദബഞാധവ്യമന്ദുളദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

ആ സസവ്യതഹിനന്റെ ബഹന്ദുമന്ദുഖവന്ദുച്ചും സകഹിയഞാതകവന്ദുമഞായ അദനെകച്ചും

ആവഹിരറ്റ്കരണങ്ങനളയന്ദുച്ചും അസറ്റ് സഹിരഹിചറഹിയന്ദുന്നന്ദു.

"ഞഞാന് ,  നെഹിനന്റെ സപഭന്ദുവഞായ ഹദേവച്ചും,  അസലൂയഞാലന്ദുവഞാണറ്റ്.  അസന്ദുനകഞാണറ്റ് നെശ്രീ

മറചഹദേവങ്ങനള ആരഞാധഹികഞാന് പഞാടെഹില"  എന്നസഞാണറ്റ് സപധഞാനെനപ്പെട ഹബബഹിള്

വശ്രീക്ഷേണച്ചും. "ഏകച്ചും സദേറ്റ് വഹിസപഞാ ബഹന്ദുധഞാ വദേന്തഹി -  സസവ്യച്ചും ഒദന്നയന്ദുളളൂ.  പണഹിസനഞാര

അസഹിനനെ പലവഹിധതഹില് പറയന്ദുന്നന്ദു"  (ഋദഗ്രത്വദേച്ചും .164.46)  I എന്നസഞാണറ്റ് ഹവദേഹിക

വശ്രീക്ഷേണച്ചും. "എലഞാ നെല ഭഞാവനെകളചച്ചും എലഞായഹിടെതന്ദുനെഹിന്നന്ദുച്ചും നെര്മ്മഹിദലകറ്റ് വരദട" (ഋദഗ്രത്വദേച്ചും

.89.1).  I ഋദഗ്രത്വദേതഹിനല ആദേഹിമമനെന്ദുരവ്യന് മനെന്ദു പറയന്ദുന്നന്ദു "ദദേവസമഞാനര,  നെഹിങ്ങളഹിലഞാരന്ദുച്ചും

നചറഹിയവരല.  നെഹിങ്ങനളലഞാവരന്ദുച്ചും മഹസത്വമന്ദുളവരഞാണറ്റ്.  എലഞാവരന്ദുദടെയന്ദുച്ചും ഹദേവങ്ങളഞായ
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ഇവഹിനടെ വസഹികന്ദുന്ന എലഞാദദേവസകളചച്ചും,  നെമന്ദുകറ്റ് രക്ഷേ നചയചമഞാറഞാവനട.  നെര്മ്മന്ദുനടെ

കന്ദുസഹിരകദളയന്ദുച്ചും കന്നന്ദുകഞാലഹികദളയന്ദുച്ചും അവര രക്ഷേഹികനട" (ഋദഗ്രത്വദേച്ചും .30.1, 4)VIII

ഹബബഹിള് കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെറ്റ് മററ്റ് ഹദേവങ്ങദളഞാടെറ്റ് യന്ദുദച്ചും നചയറ്റ്സന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു

ഹദേവനതകന്ദുറഹിചഞാണറ്റ്.  മറഹിചറ്റ് അനെവധഹി രലൂപങ്ങളചച്ചും ആവഹിരറ്റ്കരണങ്ങളചച്ചും

എതഹിദചരഞാന് അനെവധഹി വഴഹികളചമന്ദുള സസവ്യനതകന്ദുറഹിചഞാണറ്റ് ദവദേവശ്രീക്ഷേണച്ചും.

ദവദേങ്ങളഹിനല ഇസനദനെഞാ,  അഗഹിദയഞാ,  ദസഞാമദനെഞാ,  സലൂരവ്യദനെഞാ അഥവഞാ പഹില്കഞാല

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനല ശഹിവന് ,  വഹിരറ്റ്ണന്ദു,  ദദേവഹി അനലങഹില് ഗ്രദണശന് ഇവരഹിലഞാരന്ദുമഞാകനട

ഓദരഞാന്നന്ദുച്ചും ഒരന്ദു രലൂപദമഞാ ഭഞാവദമഞാ സമശ്രീപനെദമഞാ സത്വശ്രീകരഹിച ആസവ്യന്തഹികസത

സനന്നയഞാണറ്റ്.  മനറലഞാ ഹദേവങ്ങനളയന്ദുച്ചും അസറ്റ് സത്വഭഞാവഹികമഞായഹി സന്നഹില്

ഉള്നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഹവദേഹികമഞായ ബഹന്ദുരലൂപഹദേവസങല്പ്പെച്ചും സത്വസസന്തവന്ദുച്ചും സന്ദുറന്നസന്ദുമഞായ

ആദവ്യഞാതഹികസയറ്റ്കറ്റ് വഴഹിനയഞാരന്ദുകന്ദുന്നന്ദു.  ഒരശ്രീശത്വരനെഹിലന്ദുള വഹിശത്വഞാസതഹിനെറ്റ് ഭകഹിയന്ദുനടെ

സലതഹില് ഇടെച്ചും നെല്കന്ദുന്നന്ദുനണങഹിലന്ദുച്ചും അസറ്റ് ഒരന്ദു ഏകഹദേവശഞാഠവ്യതഹില്

ഒസന്ദുങ്ങഹികലൂടെന്ദുന്നഹില.  ദവദേങ്ങളചനടെ ഈ സന്ദുറന്ന സമശ്രീപനെച്ചും നകഞാണറ്റ് ദലഞാകനത

മസപരഹിവരതനെച്ചും നചദയണസഹിനന്റെ ആവശവ്യച്ചും ഉദേഹികന്ദുന്നഹില.  മറഹിചറ്റ് പന്ദുസന്ദുസഞായഹി

ഉയരന്നന്ദുവരന്ദുന്ന ഓദരഞാ ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകദളയന്ദുച്ചും സപഞാദദേശശ്രീയമഞായ സപദയഞാഗ്രങ്ങദളയന്ദുച്ചും

പരഹിദപഞാരഹിപ്പെഹികന്ദുകയഞാണറ്റ് നചദയണനസന്നന്ദു വരന്ദുന്നന്ദു.  അദസസമയച്ചും അസറ്റ്

വവ്യസവ്യസറ്റ്സങ്ങളഞായ അനെവധഹി ഹദേവങ്ങളഹില് വഹിശത്വസഹികന്ദുന്ന ബഹന്ദുഹദേവ വഹിശത്വഞാസമല

സഞാനെന്ദുച്ചും.  വവ്യകഹിപരമഞായ സലതഹില് ഏകസത്വനതകന്ദുറഹിചചള സത്വസസന്തമഞായ

സമശ്രീപനെമഞാണസറ്റ്.  ഓദരഞാ മനെന്ദുരവ്യനെഹിലന്ദുമന്ദുള മസൗലഹികസദയയന്ദുച്ചും ഏകസത്വനതയന്ദുച്ചും

ഒദരസമയച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹിചചനകഞാണന്ദുള ഒരന്ദു സമശ്രീപനെരശ്രീസഹി.  മനെന്ദുരവ്യര എന്നനെഹിലയഹില്

ഹപസദൃകതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞായഹി നെമന്ദുകറ്റ് കഹിടഹിയഹിടചള വഹിവഹിധ മസവഹിശത്വഞാസങ്ങദളയന്ദുച്ചും

മഹഞാതഞാകദളയന്ദുച്ചും അവരന്ദുനടെ സപദബഞാധനെങ്ങദളയന്ദുച്ചും വഹിവഹിധ ആരഞാധനെഞാ

സസമദേഞായങ്ങദളയന്ദുച്ചും എലഞാച്ചും കലൂടഹിയഹിണകന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് ഇന്നനത ദലഞാകതഹില്

ഇതരതഹില് ഒരന്ദു വശ്രീക്ഷേണച്ചും ആവശവ്യമഞാണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും സഞാരവലസൗകഹികമഞായ ബഹന്ദുസത്വനത അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നസഞാണറ്റ്.

മസൗലഹികമഞായസഹിദനെയന്ദുച്ചും,  ബഹന്ദുവഞായസഹിദനെയന്ദുച്ചും ഒദരസമയച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന്

കഴഹിയന്ദുന്നസഞാണസറ്റ്.  എലഞാച്ചും നെലസറ്റ് എന്ന മടഹിലന്ദുള ഒരന്ദു കലൂടെഹികന്ദുഴഞ്ഞ അവസ്ഥയല,

മറഹിചറ്റ് സപകദൃസഹിയഹിനല മഹഞാശകഹികനളദപ്പെഞാനല വളനര വലന്ദുസഞായ,  പല
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മന്ദുഖങ്ങദളഞാടെന്ദുകലൂടെഹിയ,  ആരകന്ദുച്ചും സത്വശ്രീകഞാരവ്യമഞായ ഒരന്ദു സസവ്യനതകന്ദുറഹിചചള

കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെഞാണസറ്റ്.  ഈ ബഹന്ദുസത്വച്ചും ഒദരനയഞാരന്ദു സസവ്യതഹില് നെഹിന്നറ്റ് പന്ദുറനപ്പെടഹിടചളസഞാണറ്റ്,

എന്നഞാല് ആ സസവ്യച്ചും അനെന്തവന്ദുച്ചും അപരഹിമഹിസവന്ദുമഞാണറ്റ്.  ഇന്നനത കഞാലഘടതഹില്

ദലഞാകച്ചും മന്ദുഴന്ദുവനെന്ദുമന്ദുള മഞാനെവസച്ചുംസറ്റ്കദൃസഹിനയ അവയന്ദുനടെ ഹവവഹിദവ്യങ്ങനള

നെഹിലനെഹിരതഹിനകഞാണറ്റ് സമനെത്വയഹിപ്പെഹികഞാന് ഇതരച്ചും ഒരന്ദു സന്ദുറന്ന വശ്രീക്ഷേണച്ചും

അസവ്യഞാവശവ്യമഞാണറ്റ്.  കന്ദുതകമദനെഞാഭഞാവച്ചും മദവ്യകഞാലഘടതഹിനന്റെ സച്ചുംഭഞാവനെയഞാണറ്റ്.

ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സമലൂഹച്ചും മനറലഞാറഹിനെന്ദുച്ചും ദമല് ആധഹിപസവ്യച്ചും സ്ഥഞാപഹികഞാന് നെടെതന്ദുന്ന

സശമങ്ങളഞാണറ്റ് അസഹിലന്ദുളസറ്റ്.  അസഞാകനട സച്ചുംഘരരതഹിലന്ദുച്ചും നെഞാശതഹിലന്ദുച്ചും മഞാസസദമ

നകഞാനണതഹികലൂ.

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ആസവ്യന്തഹികമഞായ സസവ്യതഹിനന്റെ കന്ദുതകനയഞാന്നന്ദുച്ചും അവകഞാശനപ്പെടെന്ദുന്നഹില.

അസന്ദുദപഞാനല സച്ചുംശയഞാലന്ദുകളഞായ ദലഞാകതഹിനെറ്റ് സസവ്യച്ചും മന്ദുകളഹില് നെഹിന്നറ്റ്

വഹിസറഹിനകഞാടെന്ദുകന്ദുന്ന ഒരന്ദു മടചച്ചും അസഹിനെഹില.  ഒരന്ദു പരമമഞായ സസവ്യച്ചും ഉനണന്നറ്റ് അസറ്റ്

പറയന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ആ സസവ്യച്ചും മനെന്ദുരവ്യനന്റെ കന്ദുതഹിതഹിരന്ദുപ്പെചകള്കന്ദുച്ചും,

മനെന്ദുരവ്യചരഹിസസതഹിനെന്ദുച്ചും ഒനക അപ്പെചറമന്ദുളസഞാണറ്റ്.  ഈ ആതശ്രീയസസവ്യതഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു

മസസപചരണ പരഹിപഞാടെഹികദളഞാടെന്ദുച്ചും ബന്ധമഹില.  ഇസറ്റ് ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും സപദസവ്യക

വഹിശത്വഞാസദതഞാദടെഞാ,  ദനെസഞാവഹിദനെഞാദടെഞാ ബന്ധഹികനപ്പെടസല.  ആ സസവ്യനത

കനണതന്ദുന്നസറ്റ് അടെഹിസ്ഥഞാനെപരമഞായഹി വവ്യകഹിപരമഞായ സഞാല്പ്പെരവ്യതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

വവ്യകഹിസലതഹിലന്ദുള അദനെത്വരണതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും കഞാരവ്യമഞാണറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ഈ

അദനെത്വരണതഹിനെഞാവശവ്യമഞായ ഉപകരണങ്ങള് നെല്കന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ആ

സസവ്യനമന്തഞാനണന്നറ്റ് സത്വയച്ചും ദനെരഹിടറ്റ് കനണതന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് വവ്യകഹികനള സത്വസസന്തമഞായഹി

വഹിടെന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.  ഒരന്ദു മസച്ചും എന്നനെഹിലകറ്റ് അസറ്റ് അന്തഹിമവഞാകഞായഹിടചച്ചും

ഒഴഹിവഞാകനപ്പെടെഞാനെഞാവഞാത ഒന്നഞായഹിടചച്ചും സത്വയച്ചും അവസരഹിപ്പെഹികന്ദുന്നഹില.  ഒരഹികല് നെഞാച്ചും

നെനര്മ്മപ്പെറഹി അറഹിഞ്ഞന്ദു കഴഹിഞ്ഞഞാല് മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിയന്ദുനടെ എലഞാ പരഹിമഹിസഹികള്കന്ദുച്ചും

അപ്പെചറദതകറ്റ് നെഞാച്ചും കടെന്നന്ദു നചലചന്നന്ദു.  അദസസമയച്ചും സനന്ന

എലഞാകഞാലതന്ദുമന്ദുണഞായഹിടചള എലഞാ മഹഞാതഞാകളചമഞായന്ദുച്ചും മഹഞാ

സസവ്യഞാദനെത്വരഹികളചമഞായന്ദുച്ചും നെഞാച്ചും സമരകതഹില് വരഹികയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.

മതവൈകുനം  അന്ധവൈദിശസഫ്രാസവൈകുനം

അസശ്രീസന്തഹിയമഞായ സലങ്ങദളഞാടെറ്റ് ബന്ധച്ചും സ്ഥഞാപഹികന്ദുക എന്നസഞാണറ്റ് മസച്ചും

ലക്ഷേവ്യമഞാകന്ദുന്നസറ്റ്.  അതരതഹിനലഞാരന്ദു ബന്ധച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ ദബഞാധമണലനത
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വഹികസഹിപ്പെഹികന്ദുക മഞാസസമല നചയചന്നസറ്റ്.   ദവണസസ ശഞാരശ്രീരഹിക മഞാനെസഹിക

ശന്ദുദഹികളഹിലഞാനസയന്ദുള ഈ സശമച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ മഞാനെന്ദുരഹികമഞായ അഹന്തനയയഞാണറ്റ്

വളരതന്ദുക.  അസറ്റ് നെനര്മ്മ ശന്ദുദമഞായ സസവ്യദതഞാടെറ്റ് ബന്ധഹിപ്പെഹികന്ദുകയഹിനലന്നറ്റ് മഞാസസമല,

നെര്മ്മന്ദുനടെ മന്ദുന്വഹിധഹികളചനടെദമല് ശന്ദുദ സസവ്യതഹിദന്റെസഞായ മലൂടെന്ദുപടെച്ചും അണഹിയഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയചച്ചും.  

ഹഹിനന്ദുസസമദേഞായച്ചും അസശ്രീസനഹിയഞാനെന്ദുഭവങ്ങള്കന്ദുള സശമങ്ങളഹില് ,  ദയഞാഗ്ര സഞാധനെയറ്റ്കറ്റ്

വലഹിയ സപഞാധഞാനെവ്യച്ചും കല്പ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.  അസറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ ശരശ്രീരദതയന്ദുച്ചും മനെസഹിദനെയന്ദുച്ചും

ശന്ദുദശ്രീകരഹിചറ്റ് അസശ്രീസനഹിയഞാനെന്ദുഭവങ്ങള്കന്ദുള നെനലഞാരന്ദു വഞാഹനെച്ചും ഒരന്ദുകഹിതരന്ദുന്നന്ദു.

എന്നഞാല് വഹിശത്വഞാസതഹിനെന്ദുച്ചും,  വഹിദധയസത്വതഹിനെന്ദുച്ചും ഊന്നല് നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്ന മസങ്ങളഹില് 

ഇതരച്ചും സഞാധനെകള്കറ്റ് സ്ഥഞാനെമഹില.  കനെവ്യകയഹില് നെഹിന്നന്ദുള പഹിറവഹി,  കന്ദുരഹിശന്ദു

മരണതഹിലലൂനടെയന്ദുള പഞാപദമഞാചനെച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ യന്ദുകഹിരഹഹിസമഞായ കഞാരവ്യങ്ങളഹിലന്ദുള

വഹിശത്വഞാസങ്ങനളയഞാണറ്റ് ദമഞാക്ഷേതഹിനെഞായഹി വഹിശത്വഞാസഞാധഹിരറ്റ്ഠഹിസ മസങ്ങള്

ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  ഒരന്ദുവനന്റെ ദബഞാധ മണലതഹിനന്റെ വഹികഞാസതഹിനെല അവഹിനടെ

സപഞാധഞാനെവ്യച്ചും. ഇങ്ങനനെ വഹിശത്വഞാസതഹിനെറ്റ് യന്ദുകഹിചഹിന്തയറ്റ്കന്ദു മന്ദുകളഹില് സ്ഥഞാനെച്ചും നെല്കന്ദുന്നസറ്റ്

മനെസചകളചനടെ സഞാളച്ചുംനസറഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും ഹവകഞാരഹികമഞായ കന്ദുനതഞാഴന്ദുകഹിനെന്ദുച്ചും ഒനക

കഞാരണമഞാവഞാച്ചും.  ആളചകള് സത്വന്തച്ചും മദനെഞാവഹിലഞാസങ്ങളഹില് നപടചദപഞാകന്ദുന്നസന്ദുച്ചും

സഞാധഞാരണച്ചും.

മസപരമഞായ ചടകലൂടെന്ദുകള്കന്ദുളഹിലന്ദുച്ചും ദേഹിവവ്യസത്വച്ചും കദണകഞാച്ചും,  എന്നഞാല് അസറ്റ്

മസപരമഞായ മന്ദുന്വഹിധഹികളഞാല് വളനചഞാടെഹികനപ്പെടെന്ദുച്ചും എന്നകഞാരവ്യച്ചും ഉറപ്പെഞാണറ്റ്.  പല

സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ദേഹിവവ്യന്മഞാനരയന്ദുച്ചും ദപഞാനല,  വഹിശത്വഞാസഞാധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞായ മസങ്ങളഹിനല

അനെന്ദുയഞായഹികള്കറ്റ് ഉയരന്ന ദബഞാധതഹിനന്റെ ശരഹികന്ദുള അനെന്ദുഭവങ്ങളചണഞാവന്ദുദമഞാഴന്ദുച്ചും

അവരന്ദുനടെ മസതഹിനല അന്ധവഹിശത്വഞാസങ്ങളചച്ചും,  മന്ദുന്വഹിധഹികളചച്ചും അവയറ്റ്കന്ദുദമല്

കരഹിനെഹിഴല് വശ്രീഴറ്റ്തഞാറന്ദുണറ്റ്.  അതരച്ചും ചഹില ദേഹിവവ്യന്മഞാര മദനെഞാവഹിസഭഞാന്തഹികളഹില്

വശ്രീണന്ദുദപഞായഹിടചണറ്റ്.  സത്വയച്ചും മനറഞാരന്ദു സകഹിസറ്റ്സന്ദുവഞാനണന്നന്ദുച്ചും,  സഞാന് സഞാതഞാനെന്ദുമഞായഹി

യന്ദുദതഹിലഞാനണന്നന്ദുച്ചും,  ദലഞാകനത രക്ഷേഹിദകണവനെഞാനണന്നന്ദുച്ചും ഒനക അവരകറ്റ്

ദസഞാന്നന്ദുച്ചും.  ദമഞാചനെനത ഒരന്ദു രക്ഷേകനെഹിദലഞാ സപവഞാചകനെഹിദലഞാ ഉള വഹിശത്വഞാസവന്ദുമഞായഹി

ബന്ധഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ് വളനര ചഹിന്തഞാകന്ദുഴപ്പെച്ചും സദൃരറ്റ്ടെഹികന്ദുന്ന ഒന്നഞാണറ്റ്.  മഞാസസവന്ദുമല അസഹിനെറ്റ്

മനെന്ദുരവ്യസത്വഭഞാവനത യഥഞാരരമഞായഹി പരഹിവരതനെനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള കഴഹിവന്ദുമഹില.
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സനെഹികറ്റ് കഹിടഹിദയകഞാവന്ദുന്ന ദേഹിവവ്യഞാനെന്ദുഭവങ്ങളഹില് ശന്ദുദമലഞാത മനെസറ്റ് അസഹിനന്റെ സത്വന്തച്ചും

അഭഹിലഞാരങ്ങനളയന്ദുച്ചും കലൂടെഹി കലൂടഹികലരതന്ദുച്ചും എന്നസഞാണറ്റ് അസഹിനെന്ദു കഞാരണച്ചും .

മറഹിചറ്റ് ദവദേമഞാരഗ്രച്ചും അമലൂരതവന്ദുച്ചും സനെഞാസനെവന്ദുമഞായസഹിദലകഞാണറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ സശദനയ

സഹിരഹിചചവഹിടെന്ദുന്നസറ്റ്.  അസറ്റ് സപഞാചശ്രീനെമഞായ ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു നവളഹിപഞാടെഹിലല

ദവരന്ദുറപ്പെഹിചഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് മറഹിചറ്റ് എകഞാലവന്ദുച്ചും സസവ്യനത ദസടെഹി നെഹിരന്തരമഞായഹി

വളരന്നന്ദുവഹികസഹിചച നകഞാദണയഹിരഹികന്ദുന്ന അദനെത്വരണതഹിലഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് സപഞാചശ്രീനെവന്ദുച്ചും

ആധന്ദുനെഹികവന്ദുമഞായ മഹഞാതഞാകദളയന്ദുച്ചും ദനെരഹിടചള അനെന്ദുഭവതഹിനെഞായന്ദുള വവ്യകഹിയന്ദുനടെ

അഭഹിവഞാഞ്ചദയയന്ദുച്ചും ഒരന്ദുദപഞാനല അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ചരഹിസസതഹിനല നവളഹിപഞാടെന്ദുകളഹില് ഊന്നഹിനെഹില്കന്ദുന്ന മസങ്ങള് മഞാനെന്ദുരഹികമഞായസഹിനനെ

ഹദേവഹികമഞായഹി നസറഹിദരഹികഞാന് എളചപ്പെമഞാണറ്റ്.  അവര ചഹില സപവഞാചകരഹിലന്ദുച്ചും,

സഗ്രനങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും,  സപസ്ഥഞാനെങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഒനക അസപമഞാദേഹിസത്വച്ചും കനണതഞാന് സശമഹികന്ദുന്നന്ദു.

ചരഹിസസതഹിനന്റെ ഒരന്ദു സപദസവ്യക കഞാലഘടതഹില് മരവഹിചച നെഹില്കന്ദുകയന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സപദസവ്യക

സമലൂഹതഹിനന്റെ അഭഹിലഞാരങ്ങളഹില് മഞാസസമഞായഹി കന്ദുടെന്ദുങ്ങഹികഹിടെകന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.

ഹബബഹിളചച്ചും ഖന്ദുറഞാനെന്ദുച്ചും ദപഞാലന്ദുള സഗ്രനങ്ങള് മനെന്ദുരവ്യകദൃസങ്ങളഞാണറ്റ്.  അവയഹില്

അസസവ്യപലൂരണങ്ങളചച്ചും കഞാലഹരണനപ്പെടവയന്ദുമഞായ പലസന്ദുച്ചും ഉള്നകഞാളചന്നന്ദു.  ഓദരഞാ

കഞാലങ്ങളഹില് എസപകഞാരനമഞാനകയഞാണറ്റ് പലൂരണസദയഞാടെറ്റ് ബന്ധനപ്പെടെഞാന് മനെന്ദുരവ്യര

സശമഹിചഹിരന്ദുന്നസറ്റ് എന്നസഹിനന്റെ ചഹിസസങ്ങള് നെമന്ദുകറ്റ് അവയഹില് നെഹിന്നറ്റ് കഹിടചന്നന്ദു.  എന്നഞാല്

അവ സത്വയച്ചും പലൂരണസനയ സപസഹിനെഹിധശ്രീകരഹികന്ദുന്നഹില.  അവയറ്റ്കറ്റ് സഞാരര്വ്വകഞാലശ്രീനെദമഞാ

സഞാരര്വ്വദദേശശ്രീയദമഞാ ആയ സപസകഹിയല മറഹിചറ്റ് സപദസവ്യക കഞാലദദേശങ്ങളഹില്

പരഹിമഹിസനപ്പെടെന്ദുതഹിയ സപസകഹിയഞാണന്ദുളസറ്റ്.

ദവദേങ്ങളചച്ചും അവയന്ദുനടെ അക്ഷേരഞാരഥതഹില് ,  അരലൂപഹിയഞായ ഹദേവതഹിനന്റെ

വഞാനകഞാന്നന്ദുമല.  മറഹിചറ്റ് ഋരഹിമഞാരന്ദുനടെ കന്ദുറഹിപ്പെചകളഞാണറ്റ്,  അവര എസപകഞാരനമഞാനകയഞാണറ്റ്

ആ ദേഹിവവ്യസനയ ദസടെഹിയസറ്റ് എന്നസഹിനന്റെ വഹിവരണങ്ങളഞാണറ്റ്.  നെഞാച്ചും നവറന്ദുനമഞാരന്ദു സഗ്രനനത

ഒരഹികലന്ദുച്ചും ആരഞാധഹികരന്ദുസറ്റ്.  ഒരന്ദു സഞ്ചഞാരസഗ്രനച്ചും പന്ദുസഹിനയഞാരന്ദു രഞാജവ്യദതകന്ദുള

നെര്മ്മന്ദുനടെ യഞാസസയഹില് സഹഞായഹികന്ദുദമഞാഴന്ദുച്ചും അസറ്റ് സത്വയച്ചും യഞാസസയറ്റ്കറ്റ് പകരമഞാവഞാതസന്ദു

ദപഞാനല നെര്മ്മന്ദുനടെ ആന്തരഹികഞാദനെത്വരണതഹിനെറ്റ് ഏനസഞാരന്ദു സഗ്രനവന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സഹഞായഹി

മഞാസസദമ ആവന്ദുന്നന്ദുളളൂ. അസന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ് ദവദേങ്ങള് അവസഞാനെമഹിലഞാതവയഞാനണന്നന്ദുച്ചും

കലൂടെഹി നെദര്മ്മഞാടെറ്റ് പറഞ്ഞഹിടചളസറ്റ്.  സസവ്യച്ചും പരഹിമഹിസഹികള് ഇലഞാതസഞാണറ്റ്.
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ഉചരഹികനപ്പെടഹിടഹിലഞാത വഞാകന്ദുച്ചും പന്ദുറനപ്പെടഹിടഹിലഞാത ശബറ്റ്ദേവന്ദുച്ചും പറയനപ്പെട ഏനസഞാരന്ദു

ശബറ്റ്ദേങ്ങദളകഞാളചച്ചും മഹതഞായവയഞാണറ്റ്.

മസങ്ങള് ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും വളനരദയനറ അന്ധവഹിശത്വഞാസങ്ങനള ദലഞാകതറ്റ് സപചരഹിപ്പെഹിചച

നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ദലഞാകനതപ്പെറഹി മഞാസസമല ദബഞാധതഹിനന്റെ സത്വഭഞാവനതകന്ദുറഹിചചച്ചും

മറചച്ചും.  ഞഞാന് ദഗ്രഞാസസവരഗ്ഗെകഞാരന്ദുനടെ മസങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് മഞാസസമല മന്ദുഖവ്യധഞാരഞാ

വഹിശത്വഞാസങ്ങനളകന്ദുറഹിചച കലൂടെഹിയഞാണറ്റ് പറയന്ദുന്നസറ്റ്.  ദമഞാചനെനതകന്ദുറഹിചചള മസങ്ങളഹിനല

അവകഞാശവഞാദേങ്ങള് പരഹിദശഞാധഹിചഞാല് അവനയ അസച്ചുംബന്ധങ്ങള് എന്നന്ദു

പറഞ്ഞഹിനലങഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും വളനര ലഞാഘവച്ചും എന്നന്ദു പറദയണഹിവരന്ദുച്ചും.  നെര്മ്മന്ദുനടെ

രക്ഷേകനെഞായഹി ദയശന്ദുവഹിനനെ ആവശവ്യമന്ദുണറ്റ് അനലങഹില് അവസഞാനെ സപവഞാചകന്

മന്ദുഹര്മ്മദേഞാണറ്റ് എന്നസറ്റ് സഞാമഞാനെവ്യ യന്ദുകഹിയറ്റ്കന്ദുച്ചും ആദവ്യഞാതഹിക നവളഹിചതഹിനെന്ദുച്ചും

ഒരന്ദുദപഞാനല വഹിരന്ദുദമഞാണറ്റ്.  ജ്ഞഞാനെച്ചും മഞാസസദമ നെനര്മ്മ സത്വസസന്തരഞാകന്ദുകയന്ദുളളൂ.

അസഞാകനട വഹിശത്വഞാസതഹില് നെഹിന്നല ധവ്യഞാനെതഹില് നെഹിദന്ന ലഭഹികന്ദുകയന്ദുളളൂ സഞാനെന്ദുച്ചും.

നെര്മ്മന്ദുനടെ മസപരമഞായ വശ്രീക്ഷേണങ്ങളഹില് വഹിശഞാലമനെസറ്റ്കരഞാവഞാന് ദവണഹി നെഞാച്ചും ഈ എലഞാ

മസഞാന്ധവഹിശത്വഞാസങ്ങദളയന്ദുച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹിദകണസഹില.  മറഹിചറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ വഹിദവചനെതഹിനന്റെ

നവളഹിചതഹില് അവയഹിലലൂനടെ അദനെത്വരണച്ചും നചയചകയഞാണറ്റ് ദവണസറ്റ്.  സത്വയച്ചും

കനണതലഹിലലൂനടെ സസവ്യച്ചും ഉയരന്നന്ദു വരന്ദുച്ചും.  അസഹിനെറ്റ് എലഞാ സപവഞാചകന്മഞാരകന്ദുച്ചും

മദവ്യസ്ഥന്മഞാരകന്ദുച്ചും അപ്പെചറച്ചും ദപഞാദകണഹിവരന്ദുച്ചും.  ഈനയഞാരരരതഹില് സസവ്യച്ചും

ഹദേവദതകഞാള് സപധഞാനെമഞാണറ്റ്.  നെര്മ്മന്ദുനടെ യഥഞാരര അദനെത്വരണച്ചും സസവ്യതഹിനെന്ദു

ദവണഹിയഞാകണച്ചും.  അസറ്റ് നെനര്മ്മ യഥഞാരര ദേഹിവവ്യസത്വതഹിദലകറ്റ് നെയഹികന്ദുച്ചും.  എന്നഞാല് ഒരന്ദു

സപദസവ്യക മസവഹിശത്വഞാസതഹിനല ആശയതഹിനെനെന്ദുസരഹിചചള ഹദേവനതയഞാണറ്റ് നെഞാച്ചും

ദസടെന്ദുന്നനസങഹില് വഴഹിയഹില് നെമന്ദുകറ്റ് സസവ്യച്ചും നെരറ്റ്ടെനപ്പെടെഞാനെന്ദുള സഞാദവ്യസയന്ദുണറ്റ്.
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ഫപഫ്രാചജീന മതങ്ങളളനട തദിരദിച്ചെളവൈരവൈഡ്

ഒരന്ദുകഞാലതറ്റ് മനെന്ദുരവ്യര സപകദൃസഹിശകഹികളചമഞായഹി സത്വസസന്തമഞായഹി സച്ചുംദവദേഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഓദരഞാ

കന്ദുന്നഹിലന്ദുച്ചും സഞാഴറ്റ്വരയഹിലന്ദുച്ചും അവര ഒരഞാതഞാവഹിനനെ ദേരശഹിചച.  സലൂരവ്യനെഹിലന്ദുച്ചും ചസനനെഹിലന്ദുച്ചും

അവര ഒരന്ദു ദേഹിവവ്യമന്ദുഖച്ചും കണന്ദു.  പരവസങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും വദൃക്ഷേങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ദമഘങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു

ദബഞാധച്ചും അവരകനെന്ദുഭവനപ്പെടച. അവര കഞാവവ്യങ്ങള് പഞാരഞായണച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു. ആചഞാരങ്ങള്

അനെന്ദുരറ്റ്ഠഹിചച.  വഹിശന്ദുദമഞായ ഒരന്ദു ദലഞാകസകമനത ആഴതഹില് ധവ്യഞാനെഹിചച.  സങ്ങളചനടെ

സനന്ന അന്തരഞാതഞാവഹിദനെഞാടെറ്റ് അഗ്രഞാധമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടച നെഹില്കന്ദുന്നസഞാണനസന്നറ്റ്

ഒടെന്ദുവഹിലവര കനണതഹി.  അതരച്ചും അന്തരദേരശനെങ്ങള് ലഭഹിച മഹഞാതഞാകളചച്ചും

ഋരഹിമഞാരന്ദുച്ചും ആതഞാദനെത്വരഹികളചമഞാണറ്റ് ജനെങ്ങളചനടെ സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക ജശ്രീവഹിസനത

നെയഹിചഹിരന്ദുന്നസറ്റ്.

ഏകഹദേവതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ വചനെമഞായ ഏകസഗ്രനതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും ആഗ്രമനെച്ചും

സപകദൃസഹിയന്ദുനടെ ആതഞാകനള ഭലൂമഹിയഹില് നെഹിന്നറ്റ് നെഹിരറ്റ്കഞാസനെച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

പലൂരര്വ്വഹികദരഞാടെന്ദുള നെര്മ്മന്ദുനടെ ബന്ധനത മന്ദുറഹിചചകളയന്ദുകയന്ദുച്ചും ദദേവശ്രീ ദദേവന്മഞാരന്ദുനടെ

കദൃപയഹില് നെഹിന്നറ്റ് അസറ്റ് നെനര്മ്മ അകറഹികളയന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  അസഹിമഞാനെന്ദുരദന്റെസറ്റ്

ദപഞാലന്ദുള ഒരന്ദു അപരവവ്യകഹിസത്വച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ ദബഞാധസലനത ഭരഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങന്ദുകയന്ദുച്ചും

ജശ്രീവഹിസതഹില് നെഹിന്നറ്റ് നെനര്മ്മ അകറചകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  അസറ്റ് ദയഞാഗ്രയന്ദുച്ചും,

നെഹിഗ്രലൂഢശഞാസറ്റ്സസങ്ങളചച്ചും,  ദജവ്യഞാസഹിരവന്ദുച്ചും,  ദരഞാഗ്രശഞാന്തഹിയന്ദുച്ചും ഒനകയന്ദുള

സപഞാചശ്രീനെവഹിശത്വഞാസഹികളചനടെ ജ്ഞഞാനെസമതഹിനനെ ഹപശഞാചഹികച്ചും അനലങഹില് ആപസറ്റ്കരച്ചും

എന്നന്ദുപറഞ്ഞറ്റ് സളഹികളയന്ദുകയഞാണറ്റ് നചയറ്റ്സസറ്റ്.

എന്നഞാല് ഈ ഏകഹദേവച്ചും ഒരന്ദു സഞാരവലസൗകഹിക വവ്യകഹിസത്വമല.  (ഒരന്ദു കഞാലതറ്റ് ഈ

ഹദേവസങല്പ്പെച്ചും അങ്ങനനെയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നറ്റ് ആനരങഹിലന്ദുനമഞാനക വഞാദേഹിദചകഞാച്ചും).

അദദ്ദേഹച്ചും സസവ്യതഹിനന്റെ ഏകസത്വനതയല സപസഹിനെഹിധഞാനെച്ചും നചയചന്നസറ്റ്,  മറഹിചറ്റ് മനറലഞാ

ഹദേവങ്ങള്കന്ദുച്ചും എസഹിരഞായന്ദുള ഒനരഞാറ ഹദേവനതയഞാണറ്റ്.  അസലൂയ നെഹിറഞ്ഞ ഒരന്ദു

ഭരതഞാവഹിനനെ ദപഞാനല അദദ്ദേഹച്ചും സദന്നഞാടെന്ദുള വഹിദധയസത്വതഹിനന്റെ കന്ദുതകഞാവകഞാശച്ചും

ആവശവ്യനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു. ഏകഞാതകസയഹിദലകല അദദ്ദേഹച്ചും സനന്റെ ജനെങ്ങനള നെയഹിചസറ്റ് മറഹിചറ്റ്
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സസവ്യവഹിശത്വഞാസഹിനയന്നന്ദുച്ചും അവഹിശത്വഞാസഹിനയന്നന്ദുമന്ദുള ദേത്വഹിസത്വതഹിദലകഞാണറ്റ്.  അസഞാകനട

പരസറ്റ്പരമന്ദുള അവഹിശത്വഞാസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും നവറന്ദുപ്പെഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സന്ദുടെരന്നറ്റ് മസതഹിനന്റെ

ദപരഹിലന്ദുള ഭശ്രീകരസയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും ദസരവഞാഴറ്റ്ചയഞാണറ്റ് ദലഞാകതഹിനെറ്റ് സര്മ്മഞാനെഹിചസറ്റ്.

എന്നഞാല് ഈ ഏകഹദേവതഹിനെറ്റ് അടെഹിചമരതലഹിനന്റെ ഇരന്ദുണയന്ദുഗ്രതഹില് മഞാസസദമ

അടെകഹിഭരഹികഞാന് കഴഹിയലൂ.  അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് സത്വന്തച്ചും അധശ്രീശസത്വച്ചും നെഹിലനെഹിരതഞാന്

വഹിചഞാരതഹിനന്റെ നവളഹിചവന്ദുച്ചും അദനെത്വരണതഹിനെന്ദുള സത്വഞാസസന്തവ്യവന്ദുച്ചും നെഹിദരധഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

ബലസപദയഞാഗ്രതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സപചരണതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സഹഞായച്ചും ദസടെന്ദുകയന്ദുച്ചും ദവണച്ചും.

ഏസഞാനെന്ദുച്ചും നെലൂറഞാണന്ദുകള് നെശ്രീണന്ദു നെഹിനന്നങഹിലന്ദുച്ചും ഈ അധശ്രീശസത്വച്ചും

സഞാല്കഞാലഹികമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  യന്ദുകഹിവഹിചഞാരതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും,  നെഹിരശ്രീക്ഷേണതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും,

ആധന്ദുനെഹികദലഞാകതഹിനല സന്ദുറന്ന ആശയവഹിനെഹിമയതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സഹിരഹിചചവരദവഞാടെന്ദു കലൂടെഹി

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഈ അധശ്രീശസത്വച്ചും അവസഞാനെഹികഞാസഹിരഹികഞാന് വയ.  ഉയരന്ന

ദബഞാധസലദതകന്ദുറഹിചചള നെര്മ്മന്ദുനടെ സത്വഭഞാവഹിക സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും വശ്രീണന്ദുച്ചും ഉണരന്ദുന്നമന്ദുറയറ്റ്കറ്റ്

നെര്മ്മന്ദുനടെ ദദേവശ്രീദദേവനഞാനരലഞാച്ചും സഹിരഹിനക വന്നന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഒരഹികല്കലൂടെഹി

അവരന്ദുനടെ മദനെഞാഹരവന്ദുച്ചും സറ്റ്ദനെഹപലൂരണവന്ദുമഞായ കദൃപ നെര്മ്മഹിനലലഞാച്ചും

എതഹിദചരന്ദുമഞാറഞാകനട!

ഹൈദിന്ദകുമതവൈകുനം  തഡദശജീയെമഫ്രായെ  പഫ്രാരമ്പരരങ്ങളളനം

സപകദൃസഹിയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും ഭലൂമഹിയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും മസനതയഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും സപസഹിനെഹിധഞാനെച്ചും നചയചന്നസറ്റ്.

പന്ദുറദമയറ്റ്കറ്റ് അസറ്റ് ദമഘങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും നെക്ഷേസസങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും മലകളഹിലന്ദുച്ചും

നെദേഹികളഹിലന്ദുനമഞാനകയഞാണറ്റ് നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്നസറ്റ്. എലഞാ സദദ്ദേശശ്രീയ പഞാരമരവ്യങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും എലഞാ

പസൗരഞാണഹിക മസങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും സപദസവ്യകഹിചറ്റ് ആതഞാവഹിനന്റെ അഥവഞാ ഉയരന്ന

ദബഞാധസലതഹിനന്റെ സപസശ്രീകമഞായ സലൂരവ്യനനെ ആരഞാധഹികന്ദുന്ന മസങ്ങളഹില് നെമന്ദുകറ്റ്

ഹഹിനന്ദുമസനത കഞാണഞാച്ചും.  അദനെകച്ചും വഹിധതഹില് ആതഞാവഹിരറ്റ്കഞാരച്ചും നെടെതന്ദുന്ന ഒരന്ദു

വവ്യകഹിയന്ദുനടെ മസമഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും. അസറ്റ് ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ മസമഞാണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുമസനത ദനെരഹിടെന്ദുക സപയഞാസമഞാണറ്റ്.  കഞാരണച്ചും അസഹിനെരരച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ

സപഞാചശ്രീനെവഹിശത്വഞാസങ്ങളചനടെ ദവരന്ദുകനളതനന്ന ദനെരഹിടെന്ദുകനയന്നസഞാണറ്റ്.  സപഞാചശ്രീനെര

അസസമഞാസസച്ചും ദമഞാശനപ്പെടവരഞായഹിരന്ദുദന്നഞാ ? നെഞാച്ചും നപഞാസന്ദുദവ ചഹിസസശ്രീകരഹികന്ദുദമഞാനല അവര

നവറന്ദുച്ചും ദചഞാരനകഞാസഹിയന്മഞാരഞായ അപരഹിരറ്റ്കദൃസന്മഞാരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നഞാദണഞാ ?

ദലഞാകതഹില് നെഞാഗ്രരഹികസയന്ദുച്ചും ഭലൂസഞാനെന്ദുകമയന്ദുച്ചും നകഞാണന്ദുവന്നസറ്റ് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും
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മഞാസസമഞാദണഞാ ?  അവഹിശത്വഞാസഹികള് അവനരസസ സനന്ന മഹസത്വമന്ദുളവരഞായഹിരന്ദുന്നഞാലന്ദുച്ചും,

സങ്ങള് ദകടഹിടഹിലഞാത  ദയശന്ദുവഹിനനെ സത്വശ്രീകരഹികഞാത ഒറകഞാരണച്ചും നകഞാണറ്റ് നെരകതഹിനെറ്റ്

വഹിധഹികനപ്പെടവരഞാദണഞാ ?  

നെര്മ്മന്ദുനടെ പലൂരവഹികര സശ്രീനര പഹിദന്നഞാകച്ചും നെഹിന്നഹിരന്ദുന്നവരന്ദുച്ചും നെര്മ്മനളഞാനക വളനര

പന്ദുദരഞാഗ്രമഹിചവരന്ദുച്ചും ആനണന്നറ്റ് എനെഹികറ്റ് വഹിശത്വസഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുന്നഹില. ഒരന്ദു മസവഹിശത്വഞാസച്ചും

സത്വശ്രീകരഹികന്ദുന്നസന്ദു നകഞാണന്ദു മഞാസസച്ചും മനെന്ദുരവ്യരഹില് മഞാറച്ചും വരന്ദുനമദന്നഞാ അവര കന്ദുനറകലൂടെഹി

നെലവരഞാകന്ദുനമദന്നഞാ ഞഞാന് വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നഹില.  വഹിശന്ദുദഞാവസ്ഥനയകന്ദുറഹിചചള

മഹതഞായ ദബഞാധച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്ന മനെന്ദുരവ്യരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു നെര്മ്മന്ദുനടെ പലൂരവഹികര .  ഈശത്വര

ദേരശനെദതഞാളച്ചും വളരന്ന ഹവകഞാരഹികസയന്ദുനടെ മന്ദുഴന്ദുവന് സലങ്ങളചച്ചും അവര

അനെന്ദുഭവഹിചഹിടഹില എന്നന്ദു വരന്ദുദമഞാ ?  എന്തഹിനെറ്റ് ഹദേവച്ചും,  ദേഹിവവ്യസത്വച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ നെര്മ്മന്ദുനടെ

വഞാകന്ദുകനളലഞാച്ചും അവരന്ദുനടെ നെഹിഘണന്ദുവഹില് നെഹിന്നന്ദുളവയഞാണറ്റ്.  സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും

അവഹിശത്വഞാസഹികള് എന്നന്ദു നെഞാച്ചും പറയന്ദുന്ന സപഞാചശ്രീനെ മസവഹിശത്വഞാസഹികള്കറ്റ് ഒരന്ദു

അസശ്രീസശകഹിനയകന്ദുറഹിചറ്റ് അറഹിവന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഹിദനെഞാടെറ്റ് ബന്ധനപ്പെടെന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള

മഞാരഗ്രങ്ങളചച്ചും അവരകറഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പന്ദുണവ്യസ്ഥലങ്ങള് ,  ഐസഹിഹവ്യങ്ങള് ,

സസത്വദേരശനെച്ചും,  ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകള് എന്നഹിങ്ങനനെയന്ദുള എലഞാമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടച നെഹില്കന്ദുന്ന

ആഴമന്ദുള ആദവ്യഞാതഹിക സസമദേഞായങ്ങള് അവരകന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും ഈ സസമദേഞായങ്ങനള ചന്ദുരന്ദുകഹികളഞ്ഞന്ദു.  അവനയ പഠഹിചച

മനെസഹിലഞാകഹിയഹിടല,  മറഹിചറ്റ് അവനയ പരഹിപലൂരണമഞായഹി സഹിരസറ്റ്കരഹിചചനകഞാണറ്റ്.

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനന്റെ ഏകസഞാനെമഞായ മഞാരഗ്രതഹിനെറ്റ് ഉള്നകഞാളഞാനെഞാവന്ദുന്നസഹിലന്ദുച്ചും

അപ്പെചറമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവയഹിനല ഹവവഹിദവ്യച്ചും.

മസച്ചുംമഞാറന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് മന്ദുമറ്റ് സങ്ങളചനടെ പലൂരവഹികരന്ദുനടെ മസച്ചും എന്തഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്ന ദചഞാദേവ്യച്ചും

സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ഇസഞാച്ചും മസപശഞാതലങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് വന്നഹിടചളവര എദപ്പെഞാനഴങഹിലന്ദുച്ചും സത്വയച്ചും

ദചഞാദേഹിചഹിടചദണഞാ എന്നറ്റ് സച്ചുംശയമഞാണറ്റ്.  അവഹിശത്വഞാസഹികനളകന്ദുറഹിചറ്റ്

സപചരഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസന്ദുദപഞാനല അവരന്ദുനടെ മസച്ചും നവറന്ദുച്ചും ബഹിച്ചുംബഞാരഞാധനെയന്ദുച്ചും

അന്ധവഹിശത്വഞാസങ്ങളചച്ചും കഞാമഞാസകഹിയന്ദുച്ചും മഞാസസമഞായഹിരന്ദുദന്നഞാ ?  അദസഞാ അവരകറ്റ്

അവരന്ദുദടെസഞായ മഹസത്വവന്ദുച്ചും അദവ്യഞാതഹികസയന്ദുച്ചും,  ദേഹിവവ്യസത്വനതകന്ദുറഹിചചള ദബഞാധവന്ദുച്ചും

മഹതഞായ ചരഹിസസവന്ദുച്ചും പഞാരമരവ്യവന്ദുച്ചും ഒനകയന്ദുണഞായഹിരന്ദുദന്നഞാ ?  ഈ സപഞാചശ്രീനെ

വഹിശത്വഞാസങ്ങനള ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുച്ചും സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹില് നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്ന അവയന്ദുനടെ

സമകഞാലശ്രീനെമഞായ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരപഞാരമരവ്യതഹിലലൂനടെ നെമന്ദുകഹിദപ്പെഞാള് മനെസഹിലഞാകഞാനെഞാവന്ദുച്ചും.
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ഒരന്ദു ചരചറ്റ്,  ഒരന്ദു സഗ്രനച്ചും,  ഒരന്ദു സപവഞാചകന് എന്നഹിവനയ അടെഹിസ്ഥഞാനെനപ്പെടെന്ദുതഹി

നകടഹിപ്പെടെന്ദുതവയല സദദ്ദേശശ്രീയ മസങ്ങള് .  അവ ദവരലൂന്നഹിയഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഭലൂമഹിയഹിലന്ദുച്ചും

ആകഞാശതഹിലന്ദുമഞാണറ്റ്,  ഒരന്ദു പന്ദുസറ്റ്സകതഹിദലഞാ ഒരന്ദു സ്ഥഞാപനെതഹിദലഞാ അല.  ഒരന്ദു

ജനെസയന്ദുനടെ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ജശ്രീവഹിസരശ്രീസഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ഭഞാഗ്രമഞാണവ. അവരന്ദുനടെ ചഹില

വഹിശത്വഞാസങ്ങള് ഒറദനെഞാടതഹില് പഴഞ്ചനെന്ദുച്ചും അസച്ചുംസറ്റ്കദൃസവന്ദുച്ചും ഒനകയഞായഹി

ദസഞാന്നഞാനമങഹിലന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസല് അനെന്ദുഭഞാവപലൂരവച്ചും സന്ദുറന്നമനെദസഞാനടെ

ദനെഞാകഹികഞാണന്ദുന്നവരകറ്റ് വലഹിയ അരഥങ്ങള് അവയഹില് ദേരശഹികഞാനെഞാകന്ദുച്ചും.

സദദ്ദേശശ്രീയനര കന്നന്ദുകഞാലഹികനളദപ്പെഞാനല നസളഹിചചനകഞാണന്ദുദപഞായഹി ജയഹിലന്ദുകള്കന്ദു

സന്ദുലവ്യമഞായ സഞാഹചരവ്യങ്ങളഹില് പഞാരപ്പെഹികന്ദുന്നസന്ദുച്ചും,  സങ്ങളചനടെ ആതഞാവഹിനന്റെ സനന്ന

ഭഞാഗ്രമഞായ അവരന്ദുനടെ ഭലൂമഹികള് അവരഹില് നെഹിന്നറ്റ് സടഹിനയടെന്ദുകന്ദുന്നസന്ദുച്ചും അവരന്ദുനടെ

കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബങ്ങനള ഭഹിന്നഹിപ്പെഹിചച കളയന്ദുന്നസന്ദുച്ചും ഒനക ഈ പന്ദുസന്ദുമസ മന്ദുദന്നറതഹിനന്റെ

ഭഞാഗ്രമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അസഹിശയകരമഞായ വസറ്റ്സന്ദുസനയനന്തന്നഞാല് ഈ സകലൂരകദൃസവ്യങ്ങളഹിലലൂനടെ

സങ്ങള് സദദ്ദേശവഞാസഹികനള പരഹിരറ്റ്കരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അവരകറ്റ് നെല സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളഞായഹി

ജശ്രീവഹികഞാന് അവസരനമഞാരന്ദുകന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചകയഞാനണന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവരന്ദുനടെ

ദേദൃഡേവഹിശത്വഞാസച്ചും.

ഹസകസറ്റ്സവ പലൂരവ സഗ്രശ്രീകറ്റ് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും നെമന്ദുകറ്റ് ദപ്ലേദറഞാനയയന്ദുച്ചും അരഹിദസഞാടഹിലഹിനനെയന്ദുച്ചും

സന്നന്ദു.  അഥവഞാ പഹില്കഞാലതറ്റ് യഞാനസഞാരന്ദു മസഹിപ്പെചച്ചും കലൂടെഞാനസ സകഹിസറ്റ്സവ്യന്

ഹദേവശഞാസറ്റ്സസച്ചും അസഹിനന്റെ സത്വന്തച്ചും അടെഹിതറ ഏനസഞാന്നഹില് നകടഹിപ്പെടെന്ദുതന്ദുദവഞാ ആ

പഞാശഞാസവ്യ സസത്വദേരശനെച്ചും അവരഞാണറ്റ് ദലഞാകതഹിനെറ്റ് സര്മ്മഞാനെഹിചസറ്റ്. വളനര ആഴദമറഹിയസന്ദുച്ചും

സങശ്രീരണവന്ദുമഞായ  അരഥകല്പ്പെനെകദളഞാടെന്ദുകലൂടെഹിയ പന്ദുരഞാണങ്ങള് അവര നെമന്ദുകന്ദു സന്നന്ദു.

സശ്രീയലൂസറ്റ് മന്ദുസല് അദപ്പെഞാദളഞാ വനരയന്ദുച്ചും അദസഫഞാഹടെററ്റ് മന്ദുസല് ഹശ്രീര വനരയന്ദുമന്ദുള

അതന്ദുസ ദദേവശ്രീ ദദേവ സങല്പ്പെങ്ങള് നെമന്ദുകന്ദു സന്നന്ദു.  പന്ദുരഞാസനെ യലൂദറഞാപവ്യന്

ദേഹിവവ്യന്മഞാരഞായ ദപ്ലേഞാറഹിനെസഹിദനെഞാ ടെവ്യഞാനെയഹിനല അദപ്പെഞാദളഞാനെഹിയസഹിദനെഞാ അനെന്തസദയഞാളച്ചും

വവ്യവഹരഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു പന്ദുസറ്റ്സകതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും പളഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും

ആവശവ്യമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  അവര സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  സപദചഞാദേനെതഹിനെഞായഹി

അവര ദനെഞാകഹിയസറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകഞാണറ്റ് ഹബബഹിളഹിദലകല.

നസല്ടെന്ദുകള്കറ്റ് അവരന്ദുനടെ ഗ്രഞായകകവഹികളചച്ചും സനെവ്യഞാസഹികളചമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഹവരഹികളഞായ ദറഞാമഞാകഞാര ദപഞാലന്ദുച്ചും മഹഞാതഞാകനളന്ന നെഹിലകറ്റ്

ദനെഞാകഹികണഹിരന്ദുന്നവരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സപശസറ്റ്സരഞായ ഡേറ്റ്റലൂയഹിടെന്ദുകള് .  ഹവദേഹിക
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സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനല യജ്ഞച്ചും ദപഞാനലയന്ദുള ചടെങ്ങന്ദുകളചച്ചും വഞാനമഞാഴഹിയഞായഹി ഹകമഞാറഹിവന്ന

ഒരന്ദു കഞാവവ്യസമതന്ദുച്ചും ഡേറ്റ്റലൂയഹിടെന്ദുകള്കന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഭലൂമഹിദയയന്ദുച്ചും മലകദളയന്ദുച്ചും

മഞ്ഞഹിദനെയന്ദുച്ചും അവയന്ദുനടെ ആതഞാകദളയന്ദുച്ചും അവര അറഹിഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവരകറ്റ്

അവരന്ദുദടെസഞായ ചഹികഹിതഞാ സസമദേഞായവന്ദുച്ചും ദജവ്യഞാസഹിരവന്ദുച്ചും സസത്വദേരശനെവന്ദുച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഈജഹിപറ്റ്രവ്യന് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും സപഞാപഞ്ചഹിക ദബഞാധനത സപസഹിഫലഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന ശഹില്പ്പെങ്ങളചച്ചും

ഗ്രലൂഢശഞാസറ്റ്സസങ്ങളഹിലന്ദുള അവരന്ദുനടെ അറഹിവഹിനനെ സഞാക്ഷേവ്യനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്ന മഹതഞായ

പഹിരമഹിഡേന്ദുകളചച്ചും നെമന്ദുകന്ദു നെല്കഹി.  ഇന്നന്ദുച്ചും നെഞാമവരന്ദുനടെ ദനെടങ്ങള് കണറ്റ്

അസഹിശയഹിചചനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  അവനയഞാന്നന്ദുച്ചും സനന്ന പന്ദുനെര സദൃരറ്റ്ടെഹികഞാന്

കഴഹിയന്ദുന്നസല.

മറച വഹിശത്വഞാസങ്ങനള ഹപശഞാചഹികച്ചും അനലങഹില് അധമച്ചും ആകഹി ചഹിസസശ്രീകരഹികന്ദുന്നസറ്റ്

സമലൂഹവല്കദൃസ മസങ്ങളചനടെ സനെസഞായ സത്വഭഞാവച്ചും സനന്നയഞാണറ്റ്.  ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ്

മദവ്യകഞാലനത മന്ദുസശ്രീങ്ങള് സഹിന്മയന്ദുനടെ സപസശ്രീകങ്ങളഞായ അവഹിശത്വഞാസഹികളചനടെ

വഹിസഗ്രഹങ്ങള് സകരകന്ദുന്നസഹില് എനന്തന്നഹിലഞാനസ അഭഹിമഞാനെച്ചും കനണതഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

വഹിസഗ്രഹതഹിനെറ്റ് അവര ഉപദയഞാഗ്രഹിചഹിരന്ദുന്ന വഞാകറ്റ് ബന്ദുദമസനത ഉദദ്ദേശഹിചറ്റ് ബന്ദുദേറ്റ്

എന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഭയങരന്മഞാനരന്നന്ദുച്ചും അവഹിശഞാസഹികനളന്നന്ദുച്ചും ആദരഞാപഹിചറ്റ് അവര

ദനെരഹിടഹിരന്ദുന്നസറ്റ് സമഞാധഞാനെ ദസപമഹികളഞായ നവറന്ദുച്ചും ബന്ദുദസനെവ്യഞാസഹിമഞാനരയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു !

അവൈദിശസഫ്രാസദികളളനട   ഡനനരയെകുള്ള  വഫകസഡ്തവൈ ആഫകമഷ്ണനം

എനന്റെ ചരഹിസസപഠനെതഹില് നെഹിന്നറ്റ് എനെഹികറ്റ് മനെസഹിലഞാകഞാന് കഴഹിഞ്ഞ ഒരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും,

അവഹിശത്വഞാസഹികളഹില് നെഹിന്നറ്റ് സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്കറ്റ് ദനെരഹിദടെണഹി വന്ന പശ്രീഡേനെങ്ങദളകഞാള്

എസസദയഞാ അധഹികമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് സപഞാചശ്രീനെ മസവഹിശത്വഞാസഹികള്കന്ദു ദനെനര

നെടെതഹിയ പശ്രീഡേനെങ്ങള് എന്നസഞാണറ്റ്.  സപഞാകനെ ദറഞാച്ചും നപഞാസന്ദുദവ മറച

മസവഹിശത്വഞാസങ്ങളചനടെ ദനെനര സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസ പന്ദുലരതന്ദുകയന്ദുച്ചും നെഹിരവധഹി

വഹിശത്വഞാസസസമദേഞായങ്ങളചനടെ നെഹിലനെഹില്പ്പെറ്റ് അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് ദറഞാമഞാ സഞാസമഞാജവ്യദതഞാടെറ്റ് വഹിദധയസത്വച്ചും പന്ദുലരതഞാന് വഹിസര്മ്മസഹിചസഹില്

നെഹിന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അവരന്ദുച്ചും സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചച്ചും സര്മ്മഹിലന്ദുള സച്ചുംഘരരച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയസറ്റ്.

വലഹിനയഞാരന്ദു സഞാസമഞാജവ്യതഹിനന്റെ അധഹിപന്മഞാരഞായഹിരന്ദുന്ന കഞാരകശവ്യമന്ദുള ദറഞാമന്

ഭരണഞാധഹികഞാരഹികള് സകഹിസറ്റ്സഞാനെഹികനള അടെഹിചമരതഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നകഞാരവ്യതഹില്

യഞാനസഞാരന്ദു സച്ചുംശയവന്ദുമഹില.  എന്നഞാല് ദറഞാമഞാസഞാസമഞാജവ്യതഹിലന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്ന ആഴമന്ദുള
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അദനെകച്ചും മസദേരശനെങ്ങനള ഈനയഞാരന്ദു രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ കഞാരണച്ചും നകഞാണന്ദുമഞാസസച്ചും

നെഹിദരധഹികഞാന് കഴഹിയഹില.

സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ഭരണതഹിനന്റെ ആദേവ്യനെലൂറഞാണന്ദുകളഹില് സപഞാചശ്രീനെമസകഞാരന്ദുനടെ എണമറ

ദക്ഷേസസങ്ങള് നെശഹിപ്പെഹികനപ്പെടെന്ദുകദയഞാ പളഹികളഞാകഹി മഞാറനപ്പെടെന്ദുകദയഞാ നചയറ്റ്സന്ദു.

അവയഹിനല ബഹിച്ചുംബങ്ങള് സചചടെകനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും അവഹിശന്ദുദച്ചും എന്നദപരഹില് ചവഹിടഹി

നമസഹികനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  അവരന്ദുനടെ അതന്ദുസകരമഞായ ചടെങ്ങന്ദുകളചച്ചും

സസത്വദേരശനെങ്ങളചച്ചും നവറന്ദുച്ചും അന്ധവഹിശത്വഞാസച്ചും എന്നഞാദരഞാപഹിചറ്റ് സന്ദുടെചചനെശ്രീകനപ്പെടച.

ഇസപകഞാരച്ചും നെശഹിപ്പെഹികനപ്പെട സപഞാചശ്രീനെദലഞാകതഹിനല അദനെകച്ചും വഹിജ്ഞഞാനെദകസനങ്ങളഹില്

ഒന്നന്ദു മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു  അനലകറ്റ്സഞാസണഹിയയഹിനല മഹതഞായ സരവകലഞാശഞാലയന്ദുച്ചും

സഗ്രനശഞാലയന്ദുച്ചും.  കഞാലസകമതഹില് ഏനസന്സഹില് നെഹിലനെഹിന്നഹിരന്ദുന്ന ദപ്ലേദറഞാ അകഞാദേമഹിയന്ദുച്ചും

അടെചചപലൂടനപ്പെടച.  ആദേവ്യകഞാല സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും പഠനെതഹിനെന്ദുച്ചും പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള്കന്ദുച്ചും

എസഹിരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ആദേവ്യകഞാല ഇസഞാച്ചുംമസവന്ദുച്ചും ഇദസ മഞാസദൃക സനന്ന

പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.

യഥഞാരരതഹില് മഹിസസഞായഹികറ്റ് വച്ചുംശജരന്ദുനടെ ശശ്രീസകഞാല ആദഘഞാരമഞായഹിരന്ദുന്ന

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസറ്റ് ദപഞാനലയന്ദുള സപഞാചശ്രീനെവഹിശത്വഞാസങ്ങള് സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ചരചറ്റ്

കയടെകന്ദുകയഞാണന്ദുണഞായസറ്റ്.  അസന്ദുദപഞാനല സനന്നയഞാണറ്റ് ഒരന്ദു ജരര്മ്മന്

സപഞാചശ്രീനെഞാചഞാരമഞായഹിരന്ദുന്ന സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസറ്റ് സടെശ്രീയന്ദുച്ചും.  അസന്ദുദപഞാനല സപഞാചശ്രീനെ ദദേവശ്രീ

സങല്പ്പെങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് സത്വശ്രീകരഹിചസഞാണറ്റ് മദഡേഞാണ.  സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനന്റെ ഏറവന്ദുച്ചും

ആകരരകമഞായ മഹിസഹികല് വശങ്ങളഹില് പലസന്ദുച്ചും ശരഹികന്ദുച്ചും ദപഗ്രന് സസമദേഞായങ്ങളഹില്

നെഹിന്നറ്റ് കടെച്ചും നകഞാണവയഞാണറ്റ്!

എസസദയഞാ കലൂടെന്ദുസല് അവരഹില് നെഹിന്നറ്റ് കടെച്ചും നകഞാണഹിടചനണങഹിലന്ദുച്ചും ദനെഞാകലൂ ദപഗ്രന് എന്ന

വഞാകറ്റ് ഇന്നറ്റ് എസസ അവജ്ഞദയഞാടെന്ദുകലൂടെഹിയഞാണറ്റ് ഉപദയഞാഗ്രഹികനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ്.  മനെസഹിനന്റെ

അടെഹിതടഹില് പസഹിഞ്ഞന്ദു ദപഞായ മസപരമഞായ മന്ദുന്വഹിധഹികനളയഞാണറ്റ് ഇസറ്റ്

സപസഹിഫലഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ്. ഇന്നറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എന്ന വഞാകഹിനെന്ദുച്ചും ഇദസദപഞാനലയന്ദുള അവജ്ഞ

നെഹിറഞ്ഞ അരരച്ചും നെല്കനപ്പെടഹിടചണറ്റ്.  ആധന്ദുനെഹികദലഞാകതഹിനന്റെ മന്ദുന്നഹില് ഏറവന്ദുച്ചും

സപഞാകദൃസമഞായ മസച്ചും എന്ന ഭഞാവനെ ഉണരതന്ദുന്ന വഹിധതഹിലഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദു എന്ന വഞാകഹിനനെ

സരച്ചും സഞാഴറ്റ്തഹിയഹിടചളസറ്റ്.
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സച്ചുംഘടെഹിസമസങ്ങളചനടെ സരവഞാധഹിപസവ്യ മദനെഞാഭഞാവച്ചും കഞാരണച്ചും അവര സത്വന്തച്ചും

ദേഹിവവ്യന്മഞാദരയന്ദുച്ചും അടെഹിചമരതഹിയഹിടചണറ്റ്.  സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ദേഹിവവ്യന്മഞാനര പളഹിയന്ദുച്ചും,  ഇസഞാമഹിക

സലൂഫഹിമഞാനര മന്ദുളമഞാരന്ദുച്ചും അടെഹിചമരതഹിയഹിടചണറ്റ്. അസശ്രീസഹിയഹിനല നസന്റെറ്റ്  സഫഞാന്സഹിസഹിനനെ

ദപഞാനലയന്ദുള ദേഹിവവ്യന്മഞാര ഏറവന്ദുച്ചും കന്ദുറഞ്ഞ പക്ഷേച്ചും ഒരന്ദു പകന്ദുസഹി ദപഗ്രന് ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ദപഗ്രന് വഹിശത്വഞാസങ്ങളഹിനല ദേഹിവവ്യമഞാസഞാപഹിസഞാകള് അനലങഹില് പഹിസഞാവഞായ സലൂരവ്യനെന്ദുച്ചും

മഞാസഞാവഞായ ചസനനെന്ദുച്ചും എന്ന സങല്പ്പെങ്ങളചനടെ സപസഹിഫലനെച്ചും സനന്നയഞാണറ്റ് സലൂരവ്യനനെ

സദഹഞാദേരനെഞായന്ദുച്ചും ചസനനനെ സദഹഞാദേരഹിയഞായന്ദുച്ചും അഭഹിസച്ചുംദബഞാധനെ നചയചന്ന

അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ദേരശനെതഹിലന്ദുമന്ദുളസറ്റ് !  അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ആ ഗ്രഞാനെച്ചും

പലൂരതശ്രീകരഹികനപ്പെദടെണസന്ദുണറ്റ്.

സദദ്ദേശശ്രീയ വഹിശത്വഞാസങ്ങള് ആദവ്യഞാതഹികമല എന്ന വഞാദേതഹില് കഴമഹില സനന്ന.

യദേഞാരഥതഹില് അവനയ പന്ദുറന്തളഞാന് കഞാലങ്ങളഞായഹി സശമഹിചചനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന

സച്ചുംഘടെഹിസ മസങ്ങളഹിദലസഹിദനെകഞാള് ശരഹിയഞായ മഹിസഹിസഹിസച്ചും കലൂടെഹിയ ദസഞാസഹില്

നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്നസറ്റ് അവയഹിലഞാണറ്റ്.  മന്ദുഖവ്യധഞാരഞാ സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസവന്ദുച്ചും ഇസഞാച്ചുംമസവന്ദുച്ചും

മഹിസഹിസഹിസദതയന്ദുച്ചും സപഞാചശ്രീനെ ഗ്രലൂഢശഞാസറ്റ്സസങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഭയനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.  അവര

ഗ്രന്ദുരന്ദുകന്മഞാനര ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുന്നഹില.  അവരന്ദുനടെ ഒദരനയഞാരന്ദു രക്ഷേകദന്റെദയഞാ

അന്തവ്യസപവഞാചകദന്റെദയഞാ സഹഞായമഹിലഞാനസ സനന്ന ദനെരഹിടറ്റ് ഹദേവതഹിനന്റെ

അനെന്ദുഭവമന്ദുണഞാവഞാന് സഞാധഹികന്ദുച്ചും എന്നന്ദു പറയന്ദുന്ന ഏനസഞാരഞാനളനചഞാലഹിയന്ദുച്ചും അവര

ദബജഞാറഞാവന്ദുച്ചും.

നെലൂറഞാണന്ദുകള്കന്ദു മന്ദുമറ്റ് യലൂദറഞാപ്പെഹില് സന്ദുടെങ്ങഹിവച അടെഹിചമരതലഹിനന്റെ സന്ദുടെരച

മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദമരഹികന് നെഞാടെന്ദുകളഹില് സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് നചയറ്റ്സസറ്റ്. പഞാശഞാസവ്യദരഞാ,

യലൂദറഞാപവ്യദരഞാ ആനണന്നസഞായഹിരന്ദുന്നഹില ഈ മസപരമഞായ അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുനടെ

കഞാരണച്ചും.  മറഹിചറ്റ് മന്ദുഖവ്യധഞാരഞാ സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസവന്ദുച്ചും ഇസഞാച്ചുംമസവന്ദുച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്ന 'സങ്ങള്

മഞാസസച്ചും' എന്ന വഹിശത്വഞാസതഹിനന്റെ ഫലമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്. അദമരഹികനര അടെഹിമനപ്പെടെന്ദുതഹിയ

യലൂദറഞാപവ്യന് നകഞാദളഞാണഹിയലഹിസചകനളകഞാള് കലൂടെന്ദുസലഞായഹി ഹസകസറ്റ്സവപലൂരവ

യലൂദറഞാപവ്യന്മഞാരഞായ നസല്ടെന്ദുകള്കന്ദുച്ചും അദമരഹികരകന്ദുമഹിടെയഹില് നപഞാസന്ദുവഞായ

പലസന്ദുമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. സദദ്ദേശശ്രീയ അദമരഹികര ദനെരഹിട ഈ അധഹിനെഹിദവശതഹിനന്റെ സത്വഞാദേറ്റ്

ദനെരനത അറഹിഞ്ഞഹിടചളവരഞാണറ്റ് നസല്ടെന്ദുകളചച്ചും.

സദദ്ദേശശ്രീയപഞാരമരവ്യങ്ങനള നെഹിരറ്റ്കഞാസനെച്ചും നചയഞാന് ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും ഒരഹികലന്ദുച്ചും സശമഹിചഹിടഹില,

മറഹിചറ്റ് അവയന്ദുമഞായഹി സന്ദുഹദൃദേതഹിലന്ദുച്ചും സഹവരതഹിസത്വതഹിലന്ദുച്ചും എതഹിദചരഞാനെഞാണറ്റ്
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സശമഹിചഹിടചളസറ്റ്.  എങ്ങന്ദുമന്ദുള ദപഗ്രന് അനലങഹില് സദദ്ദേശശ്രീയപഞാരമരവ്യങ്ങളചനടെ ഒരന്ദു

അഭവ്യചദേയകഞാച്ചുംക്ഷേഹിയഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും.  ഹഹിനന്ദുവഞാകഞാന് ദവണഹി ഒരന്ദുവനെറ്റ് സനന്റെ

ഹപസദൃകനത ഉദപക്ഷേഹികന്ദുകദയഞാ സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹികപഞാരമരവ്യനത നെഹിദരധഹികന്ദുകദയഞാ

നചദയണഹി വരന്ദുന്നഹില.  അസഹിനെഞായഹി നചദയണസറ്റ് ഒന്നന്ദു മഞാസസച്ചും.  അദവ്യഞാതഹികസയഹിനല

വഹിവഹിധ മഞാരഗ്രങ്ങനള ബഹന്ദുമഞാനെഹികഞാന് സയഞാറഞാവന്ദുക.

ദപഗ്രന് പഞാരമരവ്യങ്ങളഹിനലലഞാച്ചും സനന്ന വളനര സപഞാധഞാനെവ്യച്ചും നകഞാടെന്ദുതഹിടചള

ദദേവശ്രീസങല്പ്പെനത ഹഹിനന്ദു പഞാരമരവ്യവന്ദുച്ചും ബഹന്ദുമഞാനെഹികന്ദുന്നന്ദു.  നപഞാസന്ദുദവ ഹബബഹിള്

മസങ്ങള് സളഹികളഞ്ഞഹിടചള ഒന്നഞാണഹിസറ്റ്.  ഭലൂമശ്രീദദേവഹി മന്ദുസല് ദേന്ദുരഗ്ഗെ വനരയഞായഹി

ദദേവശ്രീഭഞാവതഹിനന്റെ എലഞാ രലൂപങ്ങനളയന്ദുച്ചും അസറ്റ് നെമന്ദുകഞായഹി കരന്ദുസഹി വചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു. ദദേവശ്രീ

ഉപഞാസനെനയ പന്ദുനെനഃസപസഹിരറ്റ്ഠഹികഞാന് ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്ന ഏനസഞാരന്ദുവനെന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മതഹിനെറ്റ്

വലഹിയ സപഞാധഞാനെവ്യച്ചും നകഞാടെന്ദുകന്ദുച്ചും.  കഞാരണച്ചും മനെന്ദുരവ്യനന്റെ ആദവ്യഞാതഹിക ഭഞാവനെകളചനടെ

എലഞാസലങ്ങദളയന്ദുച്ചും അസറ്റ് സലൂക്ഷേഹിചച വചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

സത്വന്തച്ചും ധരര്മ്മനത കനണതഞാനെന്ദുള സശമച്ചും എനന്ന യലൂദറഞാപ്പെഹിനന്റെ ഹസകസറ്റ്സവപലൂരവ

പഞാരമരവ്യനതകന്ദുറഹിചചള സപദസവ്യകഹിചചച്ചും നസല്റഹികറ്റ് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരനതകന്ദുറഹിചചള

പഠനെതഹിദലകറ്റ് നെയഹിചച.  നസല്റഹികറ്റ് വഹിശത്വഞാസങ്ങളഹില് നെഹിന്നഞാണറ്റ് എനന്റെ ഐറഹിരറ്റ്

പലൂരവഹികര കടെന്നന്ദുവന്നഹിടചളസറ്റ്.  അവരന്ദുനടെ പഞാരമരവ്യങ്ങള്കന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെന്ദുച്ചും

സര്മ്മഹില് ഒരന്ദു വവ്യസവ്യഞാസവന്ദുച്ചും കഞാണഞാന് എനെഹികന്ദു കഴഹിഞ്ഞഹില.  ഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് അവരന്ദുനടെ

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ കഞാസലഞായ അച്ചുംശങ്ങള് നെലൂറഞാണന്ദുകള് നെശ്രീണന്ദു നെഹിന്ന

അടെഹിചമരതലഹിനനെ അസഹിജശ്രീവഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  അസഹിദപ്പെഞാള് പന്ദുസഹിയസഞായഹി വശ്രീണന്ദുച്ചും

പന്ദുരറ്റ്പ്പെഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹിയഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  കഞാലച്ചും നകഞാണന്ദുച്ചും മററ്റ് സദദ്ദേശശ്രീയ പഞാരമരവ്യങ്ങളചനടെ

സഹഞായച്ചും നകഞാണന്ദുച്ചും ഇനെഹിയന്ദുച്ചും അവനരഞാരന്ദുപദക്ഷേ സങ്ങളചനടെ പലൂരവകഞാല മഹഹിമയഹിദലകറ്റ്

സഹിരഹിനകനയതഹികലൂടെഞായറ്റ്കയഹില.

1996  മന്ദുസല് നസല്റഹികറ്റ് സഗ്രലൂപ്പെചകളചമഞായഹി ഞഞാന് സമരകതഹില് വരന്ദുകയന്ദുച്ചും

അവരന്ദുമഞായഹി ചരഹിസസവന്ദുച്ചും മസവന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെട വഹിരയങ്ങളഹില് ചരചകള്

സന്ദുടെങ്ങന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവരഹില് ഭലൂരഹിപക്ഷേവന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസനത

ബഹന്ദുമഞാനെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അസഹിദനെഞാടെറ്റ് ഒരന്ദുസരച്ചും സന്മയസത്വച്ചും പന്ദുലരതന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ദലഞാകതഹിനല സപഞാചശ്രീനെ വഹിശത്വഞാസങ്ങളചനടെ പന്ദുനെരന്ദുജശ്രീവനെതഹിനന്റെ ഒരന്ദു

മഞാസദൃകയഞായഹിടഞാണറ്റ് അവര ഹഹിനന്ദു ഇന്ഡേവ്യനയ കഞാണന്ദുന്നസറ്റ്.  സത്വന്തച്ചും പഞാരമരവ്യതഹില്
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നെഹിന്നന്ദുച്ചും നെരറ്റ്ടെനപ്പെടച ദപഞായ പലസന്ദുച്ചും അവരഹിന്നന്ദു കനണതന്ദുന്നസറ്റ്

ഹഹിനന്ദുപഞാരമരവ്യതഹിലഞാണറ്റ്.

1999 ല് എനന്റെ നസല്റഹികറ്റ് സന്ദുഹദൃതന്ദുകളചനടെ ഉപദദേശമനെന്ദുസരഹിചറ്റ് ഹവദേഹികബന്ധമന്ദുള

നസല്റഹികറ്റ് മസതഹിനല എനന്റെ ഐറഹിരറ്റ് കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബപഞാരമരവ്യച്ചും ഞഞാന് പന്ദുനെരന്ദുജശ്രീവഹിപ്പെഹിചച.

സപദസവ്യകമഞായഹി നസല്റഹികറ്റ് രശ്രീസഹിയഹിലന്ദുള പരഹിശശ്രീലനെങ്ങള് ഞഞാന് നചയഞാറഹിനലങഹിലന്ദുച്ചും

എനന്റെ ഹഹനവസഞാധനെകളഹില് ഞഞാനനെഞാരന്ദു ഐറഹിരറ്റ് ചന്ദുവ കലൂടഹിദചരതഹിടചണറ്റ്.

നസല്റഹികറ്റ് ഹദേവമഞായ നസരനെന്ദുദനെഞാസഹില് ഒരന്ദുവനെറ്റ് ശഹിവനനെ കഞാണഞാനെഞാകന്ദുച്ചും.

നസരന്നന്ദുദനെഞാസറ്റ് ആകനട മദൃഗ്രങ്ങളചനടെ അധഹിപസഹിയന്ദുമഞാണറ്റ്.  നസല്റഹികറ്റ് സങല്പ്പെമഞായ

ഹരഹിസമനെന്ദുരവ്യന് സപകദൃസഹിയന്ദുനടെ പഹിന്നഹിലന്ദുള ദേഹിവവ്യഞാതഞാവഹിനന്റെ അഥവഞാ പന്ദുരന്ദുരനന്റെ

സപസശ്രീകച്ചും സനന്ന.  സസവ്യങ്ങളഹില് അവന് ഹവദേഹിക ഹദേവമഞായ ദസഞാമനെഞാണറ്റ്.  സകദമണ

സപകദൃസഹിയന്ദുമഞായന്ദുള എനന്റെ സച്ചുംദവദേനെതഹിലന്ദുച്ചും എനന്റെ സപവരതനെതഹിലന്ദുച്ചും നസല്റഹികറ്റ്

മഞാരഗ്രങ്ങനളകന്ദുറഹിചചള കലൂടെന്ദുസല് ആഴദമറഹിയ ധഞാരണ എനെഹികന്ദുപദയഞാഗ്രനപ്പെടെന്ദുതഞാന്

കഴഹിയന്ദുച്ചും എന്നറ്റ് ഞഞാന് സപസശ്രീക്ഷേഹികന്ദുന്നന്ദു.

സദദ്ദേശശ്രീയമസങ്ങളചനടെ ഈ പന്ദുനെരന്ദുജശ്രീവനെച്ചും ദലഞാകനമങ്ങന്ദുച്ചും ശകഹിനപ്പെടച

നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഭഞാവഹിയഹില് അസറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് സപസകമഞായഹി സശ്രീരഞാനെന്ദുള

ലക്ഷേണങ്ങളചച്ചും കഞാണഞാനെന്ദുണറ്റ്.  സപഞാചശ്രീനെവഹിശത്വഞാസങ്ങളഹിലന്ദുള ഈ സഞാസറ്റ്പരവ്യങ്ങനള

സച്ചുംദയഞാജഹിപ്പെഹികഞാന് ഉദദ്ദേശഹിചചനകഞാണന്ദുള സപധഞാനെ ചരചഞാസദര്മ്മളനെങ്ങള് പലയഹിടെതന്ദുച്ചും

നെടെകന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.  ദപഗ്രന് വഹിശത്വഞാസങ്ങളചനടെ ഈ പന്ദുസഹിയ ഉണരവഹിനനെ യലൂദറഞാപ്പെഹിനല

കദതഞാലഹിക പളഹി അവരന്ദുനടെ നെഹിലനെഹില്പ്പെഹിനനെസഹിനരയന്ദുള ഒരന്ദു വലഹിയ വഹിപതഞായഞാണറ്റ്

കഞാണന്ദുന്നസറ്റ്.  കഴഹിഞ്ഞ രണഞായഹിരച്ചും വരരങ്ങള് സപഞാചശ്രീനെവഹിശത്വഞാസങ്ങനള നെശഹിപ്പെഹികഞാന്

സശമഹിനചങഹിലന്ദുച്ചും അവരകസഹില് വഹിജയഹികഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹിടഹില. അസഹിനെന്ദു കഞാരണച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ

അനെഞാദേഹിയഞായ അദവ്യഞാതഹികസദയഞാടെറ്റ് ഇഴന്ദുകഹിദചരന്ന  ഘടെകങ്ങളഞാണറ്റ് ഈ

സപഞാചശ്രീനെസച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങള് സപസഹിഫലഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ്.  അനസഞാരഹികലന്ദുച്ചും

നെശഹിപ്പെഹികഞാന് സഞാധവ്യമല.  ശത്വഞാസച്ചും കഴഹികഞാനസ നെമന്ദുകറ്റ് ജശ്രീവഹികഞാന് കഴഹിയഹില

എന്നസന്ദുദപഞാനല അസഞാധവ്യമഞാണസറ്റ്.

ഇതരച്ചും നെഹിദയഞാ-ദപഗ്രന് സപസ്ഥഞാനെങ്ങള് അദമരഹികയഹിലന്ദുച്ചും യലൂദറഞാപ്പെഹിനലങ്ങന്ദുച്ചും കഞാണഞാന്

കഴഹിയന്ദുച്ചും.  പന്ദുനെരന്ദുജശ്രീവഹിപ്പെഹികനപ്പെടച നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന സദദ്ദേശശ്രീയമഞായ അദമരഹികന് ,

ഹവഞായഹിയന് ,  ആസഫഹികന് ,  ഓസറ്റ്ദസടെലഹിയന് പഞാരമരവ്യങ്ങളഹിലന്ദുള സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും ഈ

സപസ്ഥഞാനെങ്ങള്കറ്റ് കരന്ദുതന്ദു പകരന്ദുന്നന്ദുമന്ദുണറ്റ്.  ഈ എലഞാസഗ്രലൂപ്പെചകളചച്ചും ഹഹിനന്ദുമസദതഞാടെറ്റ്
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ഒരന്ദു സപദസവ്യക അടെന്ദുപ്പെച്ചും കഞാണഹികന്ദുന്നന്ദു.  കഞാലനത അസഹിജശ്രീവഹിച

സപഞാചശ്രീനെസച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളഹില് ഏറവന്ദുച്ചും മഹതഞായനസന്ന നെഹിലയഹില് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും അവയന്ദുനടെ

ആഴനതയന്ദുച്ചും ശകഹിദയയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ് ദലഞാകതഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു ധഞാരണ പകരന്നന്ദു നെല്കന്ദുന്നന്ദു.

മഹിരണറഹി സത്വഞാധശ്രീനെങ്ങളഹില് നപടറ്റ് ഇനപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും അടെഹിചമരതലന്ദുകള്

ദനെരഹിടചനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന എലഞാ സപഞാചശ്രീനെസച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളചച്ചും സങ്ങളചനടെ

പന്ദുനെരന്ദുജശ്രീവനെതഹില് ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മനത ഒരന്ദുതമ സന്ദുഹദൃതന്ദുച്ചും സഖവ്യശകഹിയന്ദുമഞായഹി

കണകഞാകന്ദുന്നന്ദു.

പളഹിയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും മസമന്ദുന്വഹിധഹികളചദടെയന്ദുച്ചും ഇടെനപടെല് കലൂടെഞാനസ ഒരഹികല്കലൂടെഹി നെര്മ്മന്ദുനടെ

ഭലൂമഹിദയയന്ദുച്ചും ദേഹിവവ്യസത്വദതയന്ദുച്ചും കലൂടഹിയഹിണകഞാന് , സത്വസസന്തമഞായ സപവരതനെ ഹശലഹിയന്ദുള

ദപഗ്രന് വഹിശത്വഞാസങ്ങള് അവയന്ദുനടെ അദനെകച്ചും ദദേവശ്രീദദേവന്മഞാദരഞാനടെഞാപ്പെച്ചും സഹിരഹിനക

വരന്ദുമഞാറഞാകനട.
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വഹൈദരഫ്രാബഫ്രാദഡ് ആരച്ചെഡ് ബദിഷപ്പെളമഫ്രായെകുള്ള  സനംവൈഫ്രാദനം

മതപരദിവൈരതന  വൈദിഷയെനതകകുറദിച്ചെഡ്  

1998  ഒടെന്ദുവഹില് ഇന്ഡേവ്യയഹിനല സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മസപരഹിവരതനെ സശമങ്ങള്കന്ദുദനെനര

ഹഹിനന്ദുകളചനടെ ഭഞാഗ്രതന്ദുനെഹിന്നറ്റ് ഒരന്ദു സഹിരഹിചടെഹിയന്ദുണഞായഹി.  വളനരകഞാലമഞായഹി

മഹിരണറഹിമഞാരന്ദുനടെ ലക്ഷേവ്യമഞായഹിരന്ദുന്ന വനെവഞാസഹികളചനടെ ഇടെയഹിലഞാണറ്റ് ഇസന്ദുണഞായസറ്റ്.

ഒരന്ദുകഞാരവ്യച്ചും ഇവഹിനടെ സശദദയമഞാണറ്റ്.  സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മഹിരണറഹിമഞാര ഹഹിനന്ദുമസ ദനെസഞാകളചനടെ

അടെന്ദുകല് സച്ചുംവഞാദേതഹിനെഞായഹി വരഞാറഹില.  കഞാരണച്ചും അവരഹിലഞാദരയന്ദുച്ചും മസച്ചുംമഞാറഞാന്

കഴഹിയഹില എന്നവരകന്ദുറപ്പെചണറ്റ്. പഞാവങ്ങദളയന്ദുച്ചും വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസമഹിലഞാതവദരയന്ദുമഞാണറ്റ് അവര

സപധഞാനെമഞായന്ദുച്ചും ലക്ഷേവ്യച്ചും വയറ്റ്കന്ദുന്നസറ്റ്.  അവരന്ദുനടെ ഉദദ്ദേശശന്ദുദഹിനയകന്ദുറഹിചറ്റ് ഇസഹില് നെഹിന്നറ്റ്

എന്തന്ദു മനെസഹിലഞാകഞാച്ചും ?

വനെവഞാസഹികളചനടെ ജശ്രീവഹിസതഹിലന്ദുള മഹിരണറഹിമഞാരന്ദുനടെ ഇടെനപടെല് എന്നസഞാണറ്റ് ഇസഹിനല

യഥഞാരര സപശറ്റ്നെച്ചും എന്നഞാല് പഞാശഞാസവ്യ സത്വഞാധശ്രീനെതഹിലന്ദുള ഇവഹിടെന്ദുനത മഞാധവ്യമങ്ങള്

ചലൂണഹികഞാണഹിചസറ്റ് അസല.   അവനരലഞാവരന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസൗലഹികവഞാദേനമന്ന വഹിപതഹിനനെ

കന്ദുറനപ്പെടെന്ദുതഞാനെഞാണറ്റ് ഈ അവസരച്ചും വഹിനെഹിദയഞാഗ്രഹിചസറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുകനള

അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുകളഞായഹി ചഹിസസശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്നകസഹിദരയന്ദുള

അസകമങ്ങനള നപരന്ദുപ്പെഹിചച കഞാണഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സദപ്പെഞാള് ഹഹിനന്ദുകള്നകസഹിദരയന്ദുള

ഹസകസറ്റ്സവരന്ദുനടെ അസകമങ്ങള് കണഹിനലന്നന്ദു നെടെഹികന്ദുകയഞാണറ്റ് അവര നചയറ്റ്സസറ്റ്.

മഹിരണറഹിമഞാരന്ദുനടെ അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസഞാപരവന്ദുച്ചും രകരലൂക്ഷേഹിസവന്ദുമഞായ ചരഹിസസനത അവര

വഹിസറ്റ്മരഹിചച.

ആ സച്ചുംഭവങ്ങളഹില് ഒനരഞാറ മഹിരണറഹി മഞാസസദമ നകഞാലനപ്പെടചളളൂനവങഹിലന്ദുച്ചും അവരസഹിനനെ

ഇന്ഡേവ്യയഹിനല സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്കറ്റ് ദനെനര നെടെകന്ദുന്ന കലൂടനകഞാലയന്ദുച്ചും രകഞാഭഹിദരകവന്ദുച്ചും

ആനണന്ന വണച്ചും ചഹിസസശ്രീകരഹിചച.  അസഹിനനെതന്ദുടെരന്നറ്റ് മസപരഹിവരതനെ

വഹിരയനതകന്ദുറഹിചറ്റ് ഒരന്ദു ദദേശശ്രീയസച്ചുംവഞാദേതഹിനെറ്റ് സപധഞാനെമസന്തഹി അടെല് ബഹിഹഞാരഹി

വഞാജറ്റ്ദപയഹി നെഹിരദദേശഹിചച.
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ഹഹദേരഞാബഞാദേഹിനല സപജ്ഞഞാഭഞാരസഹി ഒരന്ദു സപധഞാനെ ഹഹിനന്ദുസച്ചുംഘടെനെയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഈ

ദദേശശ്രീയവഹിരയതഹില് പനങടെന്ദുകഞാനെന്ദുച്ചും ഹഹദേരഞാബഞാദേഹിനല ആരചറ്റ് ബഹിരപ്പെഞായഹിരന്ദുന്ന

അരന്ദുളപ്പെദയഞാടെറ്റ് സച്ചുംവഞാദേതഹിദലരനപ്പെടെഞാനെന്ദുച്ചും അവനരദന്നഞാടെറ്റ് ആവശവ്യനപ്പെടച.

എഴന്ദുപതഹിയഞാറന്ദു വയസഞായഹിരന്ദുന്ന ബഹിരപ്പെറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹിനല അന്നനത ഏറവന്ദുച്ചും സശ്രീനെഹിയര

ആയ ഹസകസറ്റ്സവ സഭഞാദവ്യക്ഷേനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അനസഞാരന്ദു സപദസവ്യക നവലചവഹിളഹി

സനന്നയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാന് ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മതഹിനന്റെ വകഞാവഞായഹി ഒരന്ദു സപമന്ദുഖ സദേസഹില്

സച്ചുംസഞാരഹികണച്ചും.  അസന്ദുച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും സപമന്ദുഖനെഞായ ഒരന്ദു ഹസകസറ്റ്സവ

ദനെസഞാവഹിദനെഞാടെറ്റ്.  അദദ്ദേഹമഞാകനട ഓകറ്റ്സറ്റ്ദഫഞാരഡേഹിനലഞാനക പഠഹിച,  ഒരന്ദു അദവ്യഞാപകനെന്ദുച്ചും

സപഞാസച്ചുംഗ്രഹികനെന്ദുച്ചും ഒനകയഞായഹി അന്തരദദേശശ്രീയസലതഹില് സനന്ന വളനര അനെന്ദുഭവ

പരഹിചയച്ചും ഉളയഞാളചച്ചും.

ദനെരദത എഴന്ദുസഹി സയഞാറഞാകഹി നകഞാണന്ദുവന്ന ഒരന്ദു സപസറ്റ്സഞാവനെ ആരചറ്റ് ബഹിരപ്പെറ്റ്

വഞായഹിചച.  ദലഞാകതഹില് മസപരമഞായ സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും സമഞാധഞാനെതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും

ആവശവ്യകസ അസഹില് ഊന്നഹി പറഞ്ഞഹിരന്ദുന്നന്ദു.  മസപരമഞായ കഞാരവ്യങ്ങളഹില് ഭഞാരസച്ചും

പന്ദുലരതന്ദുന്ന സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുച്ചും അദനെകച്ചും മഞാരഗ്രങ്ങനള ഒരന്ദുദപഞാനല അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്ന

അസഹിനന്റെ ചരഹിസസവന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹമസഹില് എടെന്ദുതന്ദു പറഞ്ഞന്ദു.  എന്നഞാല്

മസപരഹിവരതനെവന്ദുച്ചും അസന്ദുയരതന്ദുന്ന സപശറ്റ്നെങ്ങളചച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും സനന്റെ സപസച്ചുംഗ്രതഹില്

സറ്റ്പരശഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹില.  ആദവശപലൂരവമന്ദുള മസവല്കരണച്ചും ചരഹിസസതഹിലന്ദുച്ചും

പഹില്കഞാലതന്ദുച്ചും ഉണഞാകഹിയഹിടചള സപശറ്റ്നെങ്ങള് അദദ്ദേഹച്ചും വഹിടചകളഞ്ഞന്ദു.  ഞഞാനെന്ദുച്ചും

അവഹിനടെ വഞായഹികന്ദുന്നസഹിനെഞായഹി ഒരന്ദു സപസച്ചുംഗ്രച്ചും എഴന്ദുസഹി സയഞാറഞാകഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല്

ഞഞാനെസറ്റ് മഞാറഹിവചഹിടറ്റ് ദനെരഹിടറ്റ് സച്ചുംസഞാരഹിചച.  അസഹിനെന്ദുദശരച്ചും നെടെന്ന ദചഞാദദേവ്യഞാതര

ദവളയഹില് സശ്രീരതന്ദുച്ചും അസപസശ്രീക്ഷേഹിസമഞായഹി ആരചറ്റ് ബഹിരപ്പെറ്റ് നെഹിരബന്ധഹിസ

മസവല്കരണതഹിനനെസഹിനര ശകമഞായ ഭഞാരയഹില് സനന്ന ഒരന്ദു സപസറ്റ്സഞാവനെ നെടെതഹി.

ഇന്ഡേവ്യയഹിനല മറച സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്കറ്റ് അനസഞാരന്ദു ആഘഞാസമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

നെഹിരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് ഇന്ഡേവ്യയഹിദലദയഞാ ദലഞാകനത മറചളഹിടെങ്ങളഹിനലദയഞാ മററ്റ് സകഹിസറ്റ്സവ്യന്

മസദനെസഞാകള് ഈനയഞാരന്ദു സമശ്രീപനെദതഞാടെറ്റ് അനെന്ദുഭഞാവച്ചും സപകടെഹിപ്പെഹികന്ദുന്നഹില.  അവനര

സച്ചുംബന്ധഹിചഹിടെദതഞാളച്ചും ഇസറ്റ് പളഹിയന്ദുനടെ നെഹിലപഞാടെല. അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സപസറ്റ്സഞാവനെയഹിനല

സപസക ഭഞാഗ്രങ്ങള് സഞാനഴ നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്നന്ദു.

"മസപരഹിവരതനെച്ചും അരഥശലൂനെവ്യമഞാണറ്റ്!  ഹദേവതഹിദലകറ്റ്

പരഹിവരതനെനപ്പെടെഞാതഹിടെദതഞാളച്ചും,  നെദര്മ്മഞാടെന്ദുള ഹദേവതഹിനന്റെ വഞാകവ്യച്ചും
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സശവഹികഞാതഹിടെദതഞാളച്ചും,  നവറന്ദുച്ചും മസവല്കരണതഹില് യഞാനസഞാരന്ദു അരഥവന്ദുമഹില.

അവഹിടെന്ദുനത ഇചദയയന്ദുച്ചും പദസഹിദയയന്ദുച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുക.  അസഞാണറ്റ് യഥഞാരര മസച്ചും.

അസന്ദുനകഞാണറ്റ് വവ്യകഹിപരമഞായഹി ഞഞാന് ഒരന്ദു സരതഹിലന്ദുള മസവല്കരണതഹിലന്ദുച്ചും

വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നഹില.

ഞഞാന് നെഹിങ്ങദളഞാടെറ്റ് പറയഞാന് ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു സപധഞാനെ സച്ചുംഗ്രസഹി,  സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും

കഴഹിഞ്ഞ കഞാലതറ്റ് ഭയഞാനെകമഞായ മണതരങ്ങള് നചയറ്റ്സന്ദു കലൂടഹിയഹിടചണറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ്.

അസഹിനലഞാന്നറ്റ് മസദതയന്ദുച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കഞാരദതയന്ദുച്ചും കലൂടഹികന്ദുഴകലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നെഹിങ്ങള്

ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകറ്റ് ദപഞാകന്ദുദമഞാള് ഇന്ഡേവ്യന് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും സത്വശ്രീകരഹികണച്ചും. ആസഫഹികയഹില്

ആസഫഹികനെന്ദുച്ചും, ജപ്പെഞാനെഹില് ജപ്പെഞാനന്റെയന്ദുച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങള് ഉള്നകഞാളഞാന് സയഞാറഞാവണച്ചും.

നെര്മ്മള് ഒരന്ദുപഞാടെറ്റ് നസറചകളചച്ചും അബദങ്ങളചച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു കലൂടഹിയഹിടചണറ്റ്. ഹസകസറ്റ്സവസയറ്റ്കറ്റ്

പന്ദുറതറ്റ് ദമഞാചനെമഹില എന്നസറ്റ് പലൂരണമഞായന്ദുച്ചും ശരഹിയഞായ ഒരന്ദു കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെല.  ഒരന്ദു

വഹിശത്വഞാസഹിനയന്ന നെഹിലയഹില് കഞാരവ്യങ്ങനള ദനെഞാകഹികഞാണന്ദുന്നസഹിനന്റെ ഒരന്ദു

രശ്രീസഹിമഞാസസമഞാണസറ്റ്.  എന്നഞാല് ഞഞാന് പറയന്ദുന്നസറ്റ് മന്ദുകഹി ഹദേവതഹില് നെഹിന്നഞാണറ്റ്

കഹിടചന്നസറ്റ് എന്നഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് മസതഹില് നെഹിന്നറ്റ് കഹിടചന്ന ഒന്നല.  ഇസറ്റ് ശരഹികറ്റ്

മനെസഹിലഞാകഹിയഞാല് എലഞാ സപശറ്റ്നെങ്ങളചച്ചും സശ്രീരന്ദുച്ചും.

എനന്റെ സപസച്ചുംഗ്രതഹിനല സപസക ഭഞാഗ്രങ്ങളചച്ചും ഇവഹിനടെ ദചരകന്ദുന്നന്ദു. ഈ സപസച്ചുംഗ്രതഹിനന്റെ

പലൂരണരലൂപവന്ദുച്ചും ആരചറ്റ് ബഹിരപ്പെഹിനന്റെ സപസറ്റ്സഞാവനെകളചച്ചും ആവശവ്യമന്ദുളവരകറ്റ്

സപജ്ഞഞാഭഞാരസഹിദയഞാടെറ്റ് ദനെരഹിടറ്റ് ബന്ധനപ്പെടെഞാവന്ദുന്നസഞാണറ്റ്.

ഫപജഫ്രാഭഫ്രാരതദിയെദിനല   ഫപസനംഗനം  

'മസപരഹിവരതനെതഹിനല ധഞാരര്മ്മഹികസ'  എന്ന വഹിരയതഹില് ,  ഹഹദേരഞാബഞാദേഹിനല

ഭഞാരസശ്രീയ വഹിദേവ്യഞാഭവനെഹില് വചറ്റ് 1999  നഫസബന്ദുവരഹി 9 നെന്ദു സപജ്ഞഞാഭഞാരസഹി സച്ചുംഘടെഹിപ്പെഹിച

നപഞാസന്ദു ചരചഞാദവദേഹിയഹില് അവസരഹിപ്പെഹിച സപസച്ചുംഗ്രച്ചും.

എനന്ന ഒരന്ദു കദതഞാലഹികനെഞായഹിടഞാണറ്റ് എനന്റെ മഞാസഞാപഹിസഞാകള് വളരതഹിയസറ്റ്.  ഞഞാന്

കദതഞാലഹിക സറ്റ്കലൂളഹിലഞാണറ്റ് ദപഞായഹിരന്ദുന്നസന്ദുച്ചും. എനന്റെ അര്മ്മഞാവന് അന്നന്ദുച്ചും ഇനപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഒരന്ദു

മഹിരണറഹിയഞാണറ്റ്.  ഒരഹികല് സദദ്ദേശശ്രീയരന്ദുനടെ ആതഞാകനള രക്ഷേഹികന്ദുന്നസഹിനെഞായഹി

അദദ്ദേഹച്ചും ദേക്ഷേഹിണ അദമരഹികയഹിദലകറ്റ് ദപഞാകന്ദുകയഞാനണന്നറ്റ് ഞങ്ങദളഞാടെറ്റ് പറഞ്ഞന്ദു.

അവഹിടെനത ജനെങ്ങള് സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളനലന്നന്ദുച്ചും മസച്ചുംമഞാറഞാസഹിരന്ദുന്നഞാല് അവര
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നെഹിസവ്യനെരകതഹില് കരറ്റ്ടെനപ്പെടെഞാന് ഇടെയഞാകന്ദുനമന്നന്ദുച്ചും ഞങ്ങദളഞാടെറ്റ് പറയനപ്പെടച.  ഇസഞാണറ്റ്

ഞഞാന് കടെന്നന്ദുവന്ന പശഞാതലച്ചും.  ഇന്നറ്റ് അദമരഹികയഹിദലഞാ

ദലഞാകനതവഹിനടെനയങഹിലന്ദുനമഞാ ഒരന്ദുപദക്ഷേ ചന്ദുരന്ദുകച്ചും ചഹില അപവഞാദേങ്ങനളഞാഴഹിചഞാല്

'സരവധരര്മ്മ സമഭഞാവച്ചും'  എന്ന ആശയച്ചും മസതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞായഹി പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നഹില.

പഞാശഞാസവ്യദദേശനത എനന്റെ സകഹിസറ്റ്സവ്യന് വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസതഹില് ഞഞാനനെഞാരഹികലന്ദുച്ചും ഈ

ആശയച്ചും കണഹിടഹില.

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ബഹിച്ചുംബഞാരഞാധനെകഞാരന്ദുനടെ മസമഞാണറ്റ് എന്നഞാണറ്റ് ഞങ്ങനള പഠഹിപ്പെഹിചസറ്റ്.  അസറ്റ്

പല ഹദേവങ്ങളചച്ചും അന്ധവഹിശത്വഞാസങ്ങളചച്ചും നെഹിറഞ്ഞ മസമഞാണറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ്

സത്വരഗ്രതഹില് സ്ഥഞാനെമഹില.  മഹഞാതഞാഗ്രഞാന്ധഹിനയ ദപഞാനല ആദേരണശ്രീയനെഞായ ഒരന്ദു

ഹഹിനന്ദുവഹിനനെദപ്പെഞാലന്ദുച്ചും ചഹില കഞാരവ്യങ്ങളഹില് ആദേരഹികന്ദുദമഞാഴന്ദുച്ചും,  അദദ്ദേഹനമഞാരന്ദു

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹിയഞായഹിരന്ദുനന്നങഹില് നകഞാടെന്ദുകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്ന മസപരമഞായ ബഹന്ദുമഞാനെച്ചും ഒരഹികലന്ദുച്ചും

അദദ്ദേഹതഹിനെന്ദു നകഞാടെന്ദുതഹിടഹില.

ഈ മദനെഞാഭഞാവച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹില് മഞാസസച്ചും ഒസന്ദുങ്ങഹി നെഹില്കന്ദുന്നസല,  ദലഞാകനമങ്ങന്ദുച്ചും

ഉളസഞാണറ്റ്.  ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഹഹിനന്ദുകനളയഞാകനട നമഞാതമഞായഹി സനന്ന മസപരഹിവരതനെ

സച്ചുംഘകഞാര ഇനപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഉന്നച്ചുംവചച നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു. ഇനസന്തന്ദു നകഞാണഞാണറ്റ് ഇങ്ങനനെ ?

എലഞാ മസങ്ങളചച്ചും ഒദര സസവ്യച്ചും സനന്നയഞാണറ്റ് പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നനസങഹില് പഹിനന്നന്തഹിനെഞാണറ്റ് ചഹില

മസകഞാര മഞാസസച്ചും മറചളവനര മസച്ചുംമഞാറഹി സങ്ങളചനടെ ഭഞാഗ്രദതകറ്റ് നകഞാണന്ദുവരഞാന്

സശമഹികന്ദുന്നസറ്റ് ?

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ഒരന്ദു ബഹന്ദുമഞാരഗ്ര സസമദേഞായമഞാണറ്റ്.  ദേഹിവവ്യസയഹിദലകറ്റ് കടെന്നന്ദു വരന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും

ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരച്ചും ദനെടെന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും നെഹിരവധഹി മഞാരഗ്രങ്ങളചച്ചും,  സഗ്രനങ്ങളചച്ചും,

മഹഞാതഞാകളചച്ചും ഉനണന്നറ്റ് അസറ്റ് പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.  സനെഹികറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും അനെന്ദുദയഞാജവ്യനമന്നറ്റ്

ദബഞാധവ്യനപ്പെടെന്ദുന്ന മഞാരഗ്രച്ചും കനണതന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും ഒരന്ദു വവ്യകഹികറ്റ്

സത്വഞാസസന്തവ്യമന്ദുണഞായഹിരഹികണച്ചും.

എന്നഞാല് എലഞാമസങ്ങളചച്ചും ബഹന്ദുമഞാരഗ്ര സമശ്രീപനെനത ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുന്നവയല.

ഒടചമഹിക മസങ്ങളചച്ചും സങ്ങളചനടെ വഹിശഞാസങ്ങളഹില് കന്ദുതക മദനെഞാഭഞാവച്ചും വചച

പന്ദുലരതന്ദുന്നവയഞാണറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ് യഞാഥഞാരഥവ്യച്ചും. അല്പ്പെച്ചും ചഹില അപവഞാദേങ്ങള് ഒഴഹിചഞാല് ,

ദലഞാകതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ രണന്ദു മസങ്ങളചച്ചും സങ്ങളചദടെസറ്റ് മഞാസസമഞാണറ്റ് സസവ്യമസച്ചും

എന്ന വഹിശത്വഞാസച്ചും പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നവരഞാണറ്റ്.  ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുമന്ദുള ശരഞാശരഹി സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി
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മനെസഹിലഞാകഹിയഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്കറ്റ് മഞാസസദമ വഹിദമഞാചനെച്ചും ഉളളൂ എന്നഞാണറ്റ്.

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്കറ്റ് നെഹിസവ്യസത്വരഗ്രവന്ദുച്ചും,  സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളലഞാതവരകറ്റ് സപദസവ്യകഹിചചച്ചും

വഹിസഗ്രഹഞാരഞാധകരഞായ ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ് നെഹിസവ്യനെരകവന്ദുമഞാണറ്റ് എന്നവനര

വഹിശത്വസഹിപ്പെഹിചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഈ സപസറ്റ്സഞാവനെനയ ഖണഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു സപമന്ദുഖ സകഹിസറ്റ്സവ്യന്

ദനെസഞാവഹിദനെയന്ദുച്ചും ഇസന്ദുവദരയന്ദുച്ചും നെമന്ദുകറ്റ് കഹിടഹിയഹിടഹില.

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസനതദയഞാ ഇസഞാമഹിനനെദയഞാ ദപഞാനല സനന്ന നെലസഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസവന്ദുച്ചും എന്നന്ദു

ഇന്നന്ദുവനര ദലഞാകതഹിനല ഒനരഞാറ സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മസദമലദവ്യക്ഷേദനെഞാ ഒരന്ദു സപമന്ദുഖ

മന്ദുസശ്രീച്ചുംദനെസഞാദവഞാ പറഞ്ഞറ്റ് ദകടഹിടഹില.  സശശ്രീരഞാമദനെഞാ സശശ്രീകദൃരറ്റ്ണദനെഞാ ദയശന്ദുവഹിനെറ്റ്

സന്ദുലവ്യനെഞാണറ്റ് എന്നറ്റ് സര്മ്മസഹിചച സരന്ദുന്ന ഒനരഞാറ സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ദനെസഞാവഹിനനെയന്ദുച്ചും

പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ് എനെഹികറഹിഞ്ഞന്ദുകലൂടെ. ഒരന്ദു രമണമഹരരഹിദയദയഞാ അരവഹിനദനെദയഞാ

അനലങഹില് മഹഞാതഞാഗ്രഞാന്ധഹിദയദയഞാ ഈശത്വരസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരച്ചും അനലങഹില്

ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരച്ചും ദനെടെഹിയ ഒരന്ദു മഹഞാതഞാവഞായഹി അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു

മസദനെസഞാവഹിദനെയന്ദുച്ചും എനെഹികവഹിനടെ അറഹിയഹില. ഇന്ഡേവ്യയഹിനല പശഞാതലതഹില് ഇസഹിനെറ്റ്

ചഹില അപവഞാദേങ്ങള് ഉണഞാദയകഞാച്ചും എന്ന കഞാരവ്യച്ചും ഞഞാന് വഹിസറ്റ്മരഹികന്ദുന്നഹില.  എന്നഞാല്

ഇസറ്റ് (മററ്റ് മസങ്ങനള അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുക എന്നസറ്റ്)  വതഹികഞാനന്റെ ഔദദേവ്യഞാഗ്രഹിക നെഹിലപഞാടെല.

അസറ്റ് ദപഞാപ്പെഹിനന്റെ നെയച്ചും അദലയല.

ഏരവ്യയഹിനല സ്ഥഹിസഹിവഹിദശരനത വഹിലയഹിരന്ദുതഹിനകഞാണറ്റ് ഈയടെന്ദുത കഞാലതഞായഹി

ദപഞാപ്പെറ്റ് പന്ദുറനപ്പെടെന്ദുവഹിച 'മലൂന്നഞാച്ചും സഹസസഞാബറ്റ്ദേതഹിനന്റെ ആഗ്രമനെച്ചും' എന്ന സപസറ്റ്സഞാവനെയഹില്

നെഹിന്നറ്റ് ഒരന്ദു ഭഞാഗ്രച്ചും വഞായഹികഞാന് ഞഞാന് ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്നന്ദു.

"സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസവല്കരണ കഞാരവ്യതഹില് സപഞാചശ്രീനെമസങ്ങളഞായ ബന്ദുദമസവന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസവന്ദുച്ചും

ഉയരതന്ദുന്ന നവലചവഹിളഹി ഏരവ്യ സഹിദനെഞാഡേറ്റ് ദനെരഹിദടെണസന്ദുണറ്റ്.  ഈ മസങ്ങളഹിലന്ദുള

സസവ്യങ്ങളചനടെ അച്ചുംശങ്ങദളഞാടെറ്റ് ബഹന്ദുമഞാനെച്ചും സപകടെഹിപ്പെഹികന്ദുദമഞാള് സനന്ന,  ദയശന്ദു

മഞാസസമഞാണറ്റ് ഹദേവതഹിനെന്ദുച്ചും മനെന്ദുരവ്യനെന്ദുച്ചും ഇടെകന്ദുള മധവ്യസ്ഥന് എന്നന്ദുച്ചും,

മനെന്ദുരവ്യവരഗ്ഗെതഹിനന്റെ ഒദരനയഞാരന്ദു വഹിദമഞാചകന് എന്നന്ദുച്ചും പളഹികള് ഊന്നഹി

പറദയണസഞാണറ്റ്."

ഇസറ്റ് ദപഞാപ്പെഹിനന്റെ സപസറ്റ്സഞാവനെയഹില് നെഹിന്നറ്റ് ദനെരഹിനടടെന്ദുതഹിടചളസഞാണറ്റ്.

മസസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസനയകന്ദുറഹിചറ്റ് അനസന്തഞാണറ്റ് പറയന്ദുന്നനസന്നറ്റ് ദനെഞാകലൂ.  ദയശന്ദുവഞാണറ്റ്

ഒദരനയഞാരന്ദു മഞാരഗ്രച്ചും.  ഈ മസങ്ങളഹിലന്ദുള സസവ്യങ്ങനള നെഞാച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുക.  എന്നഞാല്
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അവര ദയശന്ദുവഹിനനെ ഒദരനയഞാരന്ദു മഞാരഗ്രച്ചും ആയഹി അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹിചറ്റ് പഹിന്തന്ദുടെരഞാന്

സയഞാറനലങഹില് അവനര നെഞാച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹിദകണസഹില എന്നഞാണറ്റ് ദപഞാപ്പെറ്റ് പറയന്ദുന്നസറ്റ്.

അസഞായസറ്റ് നെഞാച്ചും അവനര മസച്ചും മഞാദറണസന്ദുണറ്റ്.  അസഞാണറ്റ് സദനശച്ചും.  ഇസറ്റ് 'ജശ്രീവഹികലൂ

ജശ്രീവഹികഞാന് അനെന്ദുവദേഹികലൂ'  എന്ന സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുനടെ സദനശമല.  ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ്

അവരന്ദുനടെ മഞാരഗ്രവന്ദുച്ചും നെമന്ദുകറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ മഞാരഗ്ഗെവന്ദുച്ചും. രണന്ദുച്ചും നെലസറ്റ് എന്ന സദനശമല ഇസറ്റ്.

സശശ്രീബന്ദുദദനെഞാ സശശ്രീകദൃരറ്റ്ണദനെഞാ ദയശന്ദുവഹിനെറ്റ് സന്ദുലവ്യനെഞാണറ്റ് എന്ന സദനശമല ഇസറ്റ്.  

അനസഞാരന്ദു മസപരമഞായ കന്ദുതക മദനെഞാഭഞാവനത സപസഹിഫലഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന

സപസറ്റ്സഞാവനെയഞാണറ്റ്. ഇതരച്ചും കന്ദുതക മദനെഞാഭഞാവച്ചും അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസനയ വളരതന്ദുനമന്നറ്റ്

ഞഞാന് ഉറപ്പെഹിചച പറയഞാന് ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്നന്ദു. എദന്റെസറ്റ് മഞാസസമഞാണറ്റ് ഒദരനയഞാരന്ദു വഴഹി എന്നറ്റ്

ഞഞാന് കരന്ദുസന്ദുന്നന്ദു എങഹില് മനറഞാരന്ദു വഴഹി സത്വശ്രീകരഹികന്ദുന്ന നെഹിങ്ങദളഞാടെറ്റ് എങ്ങനനെയഞാണറ്റ്

എനെഹികറ്റ് സസവ്യസന്ധമഞായ സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസ പന്ദുലരതഞാന് കഴഹിയന്ദുക ?  ഇതരച്ചും എലഞാ

അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസകളചച്ചും സച്ചുംഘരരങ്ങളഹിദലകറ്റ് നെയഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും വഹിഘടെനെവന്ദുച്ചും

അസന്തന്ദുലഹിസഞാവസ്ഥയന്ദുച്ചും ധഞാരണഞാപ്പെഹിശകന്ദുച്ചും വരന്ദുതഹി വയറ്റ്കന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.

ഇസറ്റ് സമലൂഹങ്ങനള വഹിഭജഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നെഹിരവധഹി സപശറ്റ്നെങ്ങള്കറ്റ് കഞാരണമഞാവന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയചച്ചും.  അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ദേയവഞായഹി ഇകഞാരവ്യച്ചും മനെസഹില് കരന്ദുസന്ദുക.  ഈ രണന്ദു മസങ്ങളചച്ചും

ദലഞാകതഹിനല ബഹന്ദുഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും ജനെങ്ങളചച്ചും വഹിശത്വസഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയചന്നവയഞാണറ്റ് എന്നസന്ദു നകഞാണന്ദുച്ചും ഈ മസച്ചുംമഞാറ സപവരതനെച്ചും

സന്ദുടെരന്നന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു എന്നസന്ദു നകഞാണന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകനളന്ന നെഹിലയഹില് ഇവ

ഉയരതന്ദുന്ന നവലചവഹിളഹികനള നെഹിങ്ങള് ദനെരഹിദടെണസഞായഹിടചണറ്റ്.

മസപരമഞായ എലഞാ വഹിരയങ്ങദളകന്ദുറഹിചചച്ചും സത്വസസന്തവന്ദുച്ചും

സസൗഹദൃദേഞാന്തരശ്രീക്ഷേതഹിലന്ദുളസന്ദുമഞായ സന്ദുറന്ന സച്ചുംവഞാദേങ്ങള് നെമന്ദുകഞാവശവ്യമന്ദുണറ്റ് എന്നറ്റ്

ഞഞാന് കരന്ദുസന്ദുന്നന്ദു.  മസതഹിനന്റെ സഞാമലൂഹവ്യസപസകഹിയന്ദുച്ചും സഹിദഞാന്തപരമഞായ വശങ്ങളചച്ചും

അവയഹില് ചരച നചയനപ്പെടെണച്ചും.  ശഞാസറ്റ്സസ വഹിരയങ്ങളഹിലന്ദുളസന്ദു ദപഞാനല

വഹിമരശനെതഹിനെന്ദുച്ചും ചരചകള്കന്ദുച്ചും സച്ചുംവഞാദേങ്ങള്കന്ദുച്ചും പലൂരണ

സത്വഞാസസന്തവ്യമന്ദുണഞായഹിരഹികണച്ചും.

ചഹില സപദസവ്യക വഹിഭഞാഗ്രങ്ങനള സഹിരഞ്ഞന്ദുപഹിടെഹിചറ്റ് ഉന്നച്ചുംവയറ്റ്കന്ദുക എന്നന്ദുളസഞാണറ്റ്

മസപരഹിവരതനെ ദമഖലയഹില് നപഞാസന്ദുദവ സച്ചുംഭവഹികഞാറന്ദുളസറ്റ്.  ഇവഹിനടെ രണറ്റ്

കഞാരവ്യങ്ങളഹിലന്ദുള വവ്യസവ്യഞാസച്ചും ചലൂണഹികഞാണഹികഞാന് ഞഞാന് ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഒന്നറ്റ്
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പഠനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സന്ദുറന്ന ചരചകളചദടെയന്ദുച്ചും ആശയ വഹിനെഹിമയങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും

അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില് ആളചകള് സഹിരനഞ്ഞടെന്ദുകന്ദുന്ന മസപരഹിവരതനെച്ചും. യഞാനസഞാരന്ദു നസറചച്ചും

അസഹിലഹില.  "ആദഗ്രഞാള മസച്ചുംമഞാറ ബഹിസഹിനെസറ്റ്"  എന്നറ്റ് ഞഞാന് വഹിളഹികന്ദുന്ന വഹിഭഞാഗ്രതഹില്

നപടസഞാണറ്റ് രണഞാമദതസറ്റ്.  ഇവ രണഹിനനെയന്ദുച്ചും സര്മ്മഹില് വവ്യകമഞായന്ദുച്ചും ദവരസഹിരഹിചഞാണറ്റ്

ഞഞാന് കഞാണന്ദുന്നസറ്റ്.

ആദഗ്രഞാള മസച്ചുംമഞാറ ബഹിസഹിനെസറ്റ് ദലഞാകതഹിനല വലഹിയ ബഹിസഹിനെസചകളഹില് ഒന്നഞാണറ്റ്.

ഒരന്ദുപദക്ഷേ ഇസന്ദുസനന്നയഞാവണച്ചും ദലഞാകതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ ബഹിസഹിനെസറ്റ്.

കദതഞാലഹികഞാ ചരചറ്റ് മഞാസസമല,  നെഹിരവധഹി ദസപഞാനടെസന്റെറ്റ്  സച്ചുംഘടെനെകളചച്ചും ബഹിലറണ്

കണകഹിനെറ്റ് ദഡേഞാളറന്ദുകള് മറചളവനര സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിദലകറ്റ് മഞാറചന്ന

സപവരതനെങ്ങള്കഞായഹി മഞാറഹി വചഹിടചണറ്റ്.  അവര ആയഹിരകണകഹിനെറ്റ് സപവരതകനര

ഇസഹിനെഞായഹി പരഹിശശ്രീലഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും ഇവഞാനഞ്ചലഹിസതഹിനെന്ദുള വവ്യകമഞായ പദസഹികള്

ആവഹിരറ്റ്കരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.  പഹിന്നശ്രീടെറ്റ് ആ പരഹിപഞാടെഹികളനെന്ദുസരഹിചറ്റ് മസച്ചും

മഞാറചന്നസഹിനെഞായഹി സപദസവ്യക സമലൂഹങ്ങനള സഹിരഞ്ഞന്ദു പഹിടെഹിചറ്റ് ഉന്നച്ചും വയറ്റ്കന്ദുന്നന്ദു.  ഈ

ബഹന്ദുരഞാരറ്റ്സടെ മസച്ചുംമഞാറവവ്യവസഞായച്ചും മദറനസഞാരന്ദു ബഹന്ദുരഞാരറ്റ്സടെ വവ്യവസഞായദതയന്ദുച്ചും

ദപഞാനല സനന്ന.  ഇസറ്റ് ഒരഹികലന്ദുച്ചും സന്ദുസഞാരവ്യദമഞാ നെശ്രീസഹിയഹില് അധഹിരറ്റ്ഠഹിസദമഞാ അല.  ഇസറ്റ്

സച്ചുംവഞാദേദമഞാ ചരചദയഞാ ഒന്നന്ദുമല.

ഈ മഹിരണറഹി ബഹിസഹിനെസഹില് വവ്യകമഞായഹി നെഞാച്ചും കഞാണന്ദുന്നസറ്റ് ഒരന്ദു മസകഞാര ,

മറചമസസ്ഥരഞായ ആളചകനള സങ്ങളചനടെ പഞാളയതഹിദലകറ്റ് നകഞാണന്ദുവരന്ദുന്നസഹിനെറ്റ്

ആവഹിരറ്റ്കരഹികന്ദുന്ന സസന്തങ്ങളഞാണറ്റ്.  അസന്ദുനകഞാണന്ദു സനന്ന ഈ ബഹിസഹിനെസറ്റ്

മസസത്വഞാസസന്തവ്യതഹിദന്റെസല.  ഒരന്ദു മസച്ചും മററ്റ് മസങ്ങളചനടെ ദമല് ദമല്ദകഞായറ്റ്മ

സ്ഥഞാപഹികന്ദുന്നസന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടസഞാണഹിസറ്റ്. മനെന്ദുരവ്യനര മന്ദുഴന്ദുവന് , സങ്ങളചനടെ ഇദപ്പെഞാഴന്ദുള

വഹിശത്വഞാസങ്ങനള സളഹികളഞ്ഞഹിടറ്റ് ഒനരഞാറ മസനത പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നവരഞാകഹി

സശ്രീരകഞാനെന്ദുളസഞാണഹിസറ്റ്.

എന്തന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് ഈ മസച്ചുംമഞാറ ബഹിസഹിനെസറ്റ് ഇസസയന്ദുച്ചും വലന്ദുസഞായഹി

നെടെകന്ദുന്നസറ്റ് ?  മഹിരണറഹിമഞാരകറ്റ് സപചരണച്ചും നെടെതഞാനെന്ദുച്ചും സപവരതഹികഞാനെന്ദുച്ചും

സത്വഞാസസന്തവ്യമന്ദുള ദലഞാകതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ സകഹിസറ്റ്ദസവ്യസര രഞാജവ്യമഞാണറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ.

ഇസഞാമഹിക രഞാജവ്യങ്ങളഞായ പഞാകഹിസ്ഥഞാദനെഞാ, ബച്ചുംഗഞാദദേദശഞാ മഹിരണറഹി സപവരതനെച്ചും സരഹിമന്ദു

ദപഞാലന്ദുച്ചും അനെന്ദുവദേഹികന്ദുന്നഹില.  സസൗദേഹിയഹില് ദയശന്ദുവഹിനന്റെ ചഹിസസദമഞാ ഒരന്ദു ഹബബഹിദളഞാ
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ദപഞാലന്ദുച്ചും നകഞാണന്ദുനചലനെഞാകഹില.  ഹചനെയന്ദുച്ചും വവ്യഞാപകമഞായ മഹിരണറഹി മസച്ചുംമഞാറ

സപവരതനെങ്ങള് അനെന്ദുവദേഹിചഹിടഹില.

മഹിരണറഹിമഞാരന്ദുനടെ ദനെനരയന്ദുള സന്ദുറന്ന സമശ്രീപനെവന്ദുച്ചും സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുച്ചും കഞാരണമഞാണറ്റ്

ഇന്ഡേവ്യ അവരന്ദുനടെ ലക്ഷേവ്യസ്ഥഞാനെമഞായഹി സന്ദുടെരന്ദുന്നസറ്റ്.  ഇന്ഡേവ്യയഹില് ഈയഹിനടെ ഒരന്ദു

മഹിരണറഹി നകഞാലനപ്പെട നദേസൗരഭഞാഗ്രവ്യകരമഞായ സച്ചുംഭവച്ചും പസസവഞാരതകളഹില് നെഹിന്നറ്റ്

നെഞാമറഹിഞ്ഞന്ദു.  അദസ ആഴറ്റ്ച സനന്നയഞാണറ്റ് അമദസഞാളച്ചും സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികനള

ഇദന്തഞാദനെരവ്യയഹിനല മന്ദുസശ്രീങ്ങള് കലൂടനകഞാല നചയറ്റ്സസറ്റ്.  മസപരമഞായ അസകമ

സച്ചുംഭവങ്ങള് ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുച്ചും നെടെന്നന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.  സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്

എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും ഇരകളചമല.

നെലൂറഞാണന്ദുകളഞായഹി മസതഹിനന്റെ ദപരഹില് ഇന്ഡേവ്യയഹില് ഹഹിനന്ദുകള് നകഞാലനപ്പെടച വരന്ദുന്നന്ദു.

ഈയടെന്ദുതറ്റ് കശറ്റ്മശ്രീരഹില് കന്ദുദറദയനറ ഹഹിനന്ദുകള് കലൂടനകഞാല നചയനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.

എന്നഞാല് മസതഹിനന്റെ അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില് ഹഹിനന്ദുകള് നകഞാലനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ് പഞാശഞാസവ്യ

മശ്രീഡേഹിയയഹില് ഒരന്ദു വരതദയ അല.  അനസഞാരഹികലന്ദുച്ചും മഞാദവ്യമസശദ പഹിടെഹിചച പറഞാറഹില

എന്നസഞാണറ്റ് സസവ്യച്ചും.  എന്നഞാല് ഒനരഞാറ മഹിരണറഹി അസന്ദുച്ചും ഒരന്ദു നവളകഞാരന്

നകഞാലനപ്പെടഞാല് ഈ പഞാശഞാസവ്യരഞാജവ്യങ്ങള് ഉപദരഞാധങ്ങളചച്ചും മറചച്ചും ഉപദയഞാഗ്രഹിചറ്റ്

സഹിരഹിചടെഹികന്ദുച്ചും.  ധഞാരര്മ്മഹികസയന്ദുനടെ നകഞാടെന്ദുമന്ദുടെഹികളഹില് കയറഹി നെഹിന്നന്ദുനകഞാണറ്റ്

കടെന്ദുതഭഞാരയഹില് വഹിമരശഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.

മഹിരണറഹിസപവരതനെതഹിനെറ്റ് ദലഞാകതഹിനല എലഞാ ഭലൂഖണങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും രകപങഹിലമഞായ

ഒരന്ദു ചരഹിസസമഞാണന്ദുളസറ്റ്.  അവയന്ദുനടെനയലഞാച്ചും വഹിശദേഞാച്ചുംശങ്ങളഹിദലകറ്റ് ഞഞാനെഹിവഹിനടെ

കടെകന്ദുന്നഹില.  ദഗ്രഞാവയഹില് ഹഹിനന്ദുകളചനടെ ദനെനരയന്ദുള സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മസപശ്രീഡേനെച്ചും ഒരന്ദു

യഞാഥഞാരഥവ്യമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  സബഹിടശ്രീരന്ദുകഞാര സങ്ങളചനടെ സത്വഞാധശ്രീനെനത മസപരഹിവരതനെനത

ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെഞായഹി ഗ്രലൂഢമഞായഹി ഉപദയഞാഗ്രഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നകഞാദളഞാണഹിയല്

ഭരണതഹില് ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുച്ചും മഹിരണറഹിമഞാരകറ്റ് സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും

ദമല്ഹകയന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  നെഹിരവധഹി രഞാജവ്യങ്ങളഹില് ദകഞാളണഹിഭരണകഞാര

മസച്ചുംമഞാറതഹിനെഞായഹി സങ്ങളചനടെ ശകഹിയന്ദുച്ചും സത്വഞാധശ്രീനെവന്ദുച്ചും ഉപദയഞാഗ്രഹിചഹിടചണറ്റ്.

ദകഞാളണഹി കഞാലഘടതഹിനെന്ദു ദശരച്ചും ദകവലച്ചും ഒദന്നഞാ രദണഞാ മഞാസസച്ചും സലമന്ദുറകള്കറ്റ്

ഇപ്പെചറമന്ദുള നെദര്മ്മഞാടെന്ദു ഇദപ്പെഞാള് പറയന്ദുന്നസറ്റ് അനസഞാനക മറന്നന്ദു കളയണനമന്നഞാണറ്റ്.

ഞഞാന് പറയന്ദുന്നസറ്റ് നെമന്ദുകറ്റ് അനസഞാന്നന്ദുച്ചും അസസദവഗ്രച്ചും മറകഞാനെഞാവഹില എന്നഞാണറ്റ്.
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കഞാരണച്ചും ആ നെഹിരറ്റ്ഠലൂര കദൃസവ്യങ്ങനളലഞാച്ചും നചയറ്റ്സ മസവഹിഭഞാഗ്രങ്ങള് അവനയപ്പെറഹി ഒരന്ദു

ക്ഷേമഞാപണച്ചും ദപഞാലന്ദുച്ചും നെടെതഹിയഹിടഹില.  1947 നെന്ദു മന്ദുമറ്റ് മഹിരണറഹിമഞാര നെടെതഹികലൂടഹിയ

അസകമങ്ങളചച്ചും ഹകദയറങ്ങളചച്ചും ;  പനതഞാമസഞാച്ചും നെലൂറഞാണഹില് നെടെതഹികലൂടഹിയ

അസഹിസകമങ്ങള് ;  ദഗ്രഞാവയഹില് നചയറ്റ്സ കഞാരവ്യങ്ങള് ;  അദമരഹികന് നെഞാടെന്ദുകളഹില് നചയറ്റ്സ

പഞാസകങ്ങള് ;  ഇവനയലഞാച്ചും നസറഞാനണന്നറ്റ് അവര സഹിരഹിചറഹിയന്ദുനന്നങഹില് പഹിനന്ന

എന്തന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ് അവരഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഒരന്ദു ക്ഷേമഞാപണച്ചും ഉണഞാവഞാതസറ്റ് ?

അദമരഹികയഹിനല സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് സദദ്ദേശശ്രീയദരഞാടെറ്റ് സങ്ങള് നെടെതഹിയ

പഞാസകങ്ങനളനചഞാലഹി ചഹില ക്ഷേമഞാപണങ്ങനളഞാനക നെടെതഹിയഹിടചള കഞാരവ്യച്ചും നെഹിങ്ങള്

ദകടഹിടചണഞാവന്ദുച്ചും.  എന്നഞാല് ഹഹിനന്ദുകളചനടെ കഞാരവ്യതഹില് അതരനമഞാരന്ദു നെശ്രീകച്ചും ഇനെഹിയന്ദുച്ചും

ഉണഞാവഞാനെഹിരഹികന്ദുന്നദസയന്ദുളളൂ. സങ്ങള് പഴയ മഞാരഗ്രങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് വവ്യസഹിചലഹിചചനവന്നന്ദുച്ചും

ശന്ദുദമഞായ അഹഹിച്ചുംസയഹിലന്ദുച്ചും ദസവനെതഹിലന്ദുച്ചും മഞാസസച്ചും അധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞായഹി

സപവരതഹികന്ദുന്നവരഞാനണന്നന്ദുച്ചും നെര്മ്മള് വഹിശത്വസഹികണനമന്നറ്റ് അവര

ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്നന്ദുനവങഹില് പഹിനന്ന എന്തന്ദുനകഞാണറ്റ് അവരകറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും കന്ദുറഞ്ഞസറ്റ് ഒരന്ദു

ക്ഷേമഞാപണച്ചും എങഹിലന്ദുച്ചും നെടെതഹികലൂടെഞാ ?

ഈ മസച്ചുംമഞാറച്ചും സനന്ന എന്തഹിനെഞാണറ്റ് ?  സകഹിസറ്റ്സവ്യന് വഹിഭഞാഗ്രങ്ങളചനടെ ഇടെയഹില് നെഹിന്നറ്റ്

മസച്ചുംമഞാറതഹിനെറ്റ് ഇസസയധഹികച്ചും സഞാല്പ്പെരവ്യച്ചും ഉയരന്നന്ദു വരഞാന് കഞാരണനമന്തഞാണറ്റ് ? കഞാരണച്ചും

ഒദന്നയന്ദുളളൂ.  സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചനടെ വഹിശത്വഞാസമനെന്ദുസരഹിചറ്റ് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസമഞാണറ്റ് ഒദരനയഞാരന്ദു

സസവ്യമസച്ചും.  സകഹിസറ്റ്സന്ദുവഞാണറ്റ് ഒദരനയഞാരന്ദു രക്ഷേകന് .  സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്കറ്റ് മഞാസസച്ചും

ദമഞാചനെവന്ദുച്ചും ഹദേവരഞാജവ്യവന്ദുച്ചും കഹിടചദമഞാള് ,  മറചളവരകറ്റ് നെരകമഞാണറ്റ് വഹിധഹി.  ഇസറ്റ്

സമരസസയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും നെയമല മറഹിചറ്റ് സച്ചുംഘരരതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

സച്ചുംഘടനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ബളൂ സപഹിന്റെറ്റ്  മഞാസസമഞാണറ്റ്.

ഈ മദനെഞാഭഞാവമന്ദുള ഒരഞാള് ഒരന്ദു സമലൂഹതഹിദലകറ്റ് കടെന്നന്ദുവന്നറ്റ് മസച്ചുംമഞാറച്ചും

നെടെതന്ദുദമഞാള് എന്തഞാണറ്റ് ആസവ്യന്തഹികമഞായഹി അവഹിനടെ സച്ചുംഭവഹികന്ദുക ?  ആദേവ്യമഞായഹി

സങ്ങളചനടെ പഞാരമരവ്യങ്ങദളയന്ദുച്ചും പലൂരര്വ്വഹികദരയന്ദുച്ചും സളഹികളയഞാന് ജനെങ്ങനള

പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.  കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബങ്ങള് പഹിളരകനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.  എവഹിനടെനയഞാനക ഈ മഹിരണറഹി

ബഹിസഹിനെസറ്റ് കടെന്നന്ദു നചലചന്നന്ദുദണഞാ അവഹിനടെനയഞാനക വഹിഘടെനെവന്ദുച്ചും സച്ചുംഘരരവന്ദുച്ചും

അനെഹിവഞാരവ്യമഞായന്ദുച്ചും ഉടെനലടെന്ദുകന്ദുന്നന്ദു. ശരഹികന്ദുച്ചും സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനെറ്റ് പലരലൂപങ്ങളചച്ചും നെഹിരവധഹി

സരതഹിലന്ദുള മഹിരണറഹി സപവരതനെങ്ങളചമന്ദുണറ്റ്.
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മഹിരണറഹി ഹശലഹിയഹിലഞാത സകഹിസറ്റ്സവ്യന് സഗ്രലൂപ്പെചകളചച്ചും നെഹിലവഹിലന്ദുണറ്റ്.  ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ്

പഴയ സഗ്രശ്രീകറ്റ് ഓരദതഞാദഡേഞാകറ്റ്സറ്റ് വഹിഭഞാഗ്രവന്ദുച്ചും സഹിറഹിയന് സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചച്ചും.  പഴയസന്ദുച്ചും

സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുളസന്ദുമഞായ പഞാരമരവ്യങ്ങനള അവ സപസഹിനെഹിധശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദു.  പഹിനന്ന

കദതഞാലഹികഞാ വഹിഭഞാഗ്രച്ചും. അവര ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുച്ചും സങ്ങളചനടെ മഹിരണറഹി സപവരതനെനത

ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.  എങഹിലന്ദുച്ചും ഇദപ്പെഞാഴസറ്റ് കന്ദുദറനയഞാനക സസൗമവ്യമഞായ

വഹിധതഹിലഞാകഹിയഹിടചണറ്റ്.  ദലഞാകനത മന്ദുഴന്ദുവന് മസച്ചുംമഞാറഞാന് ലക്ഷേവ്യമഹിടെന്ദുന്നന്ദുനണങഹിലന്ദുച്ചും

ദകഞാളനെഹി വഞാഴറ്റ്ചകഞാലതറ്റ് നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്ന മഞാസഹിരഹി ശകഹി ഉപദയഞാഗ്രഹിചചള

മസസപവരതനെച്ചും അവര ഇദപ്പെഞാള് നെഹിറന്ദുതഹിയഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  പഹിനന്ന പഴയ ദസപഞാനടെസന്റെറ്റ് ,

ആച്ചുംഗഹികന് ,  ലലൂഥറന് വഹിഭഞാഗ്രങ്ങള് .  അവരന്ദുച്ചും പല വഹിധതഹിലന്ദുള മഹിരണറഹി

സപവരതനെങ്ങനള ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുന്നവരഞാണറ്റ്.  ഇവരന്ദുനടെ സപവരതനെങ്ങളചച്ചും ഒരന്ദു

പരഹിധഹിവനര കന്ദുറഞ്ഞഹിടചണറ്റ്.

എന്നഞാല് ഇന്നറ്റ് ദലഞാകതഹില് പന്ദുസഹിനയഞാരന്ദു മസപരഹിവരതനെ സച്ചുംഘച്ചും ഉണറ്റ്. സപദസവ്യകഹിചചച്ചും

അദമരഹികയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും പന്ദുറനപ്പെടെന്ദുന്നവ.  അദമരഹികയഹിനല സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മസമസൗലഹിക

ശകഹികള് ഏനസഞാനകയഞാണറ്റ് ?  ദവള്ഡേറ്റ് വഹിരന് ,  സകഹിസറ്റ്സവ്യന് കലൂടഞായറ്റ്മ,  യദഹഞാവ

സഞാക്ഷേഹികള് ,  ദമഞാരദമഞാണന്ദുകള് ,  ബഞാപ്പെഹിസചകള് സന്ദുടെങ്ങഹിയ നെഹിരവധഹി സഗ്രലൂപ്പെചകള് .

ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഹഹിനന്ദുകനള മസച്ചുംമഞാറചന്നസഹിനെഞായഹി അവര വളനര ഉതഞാഹപലൂരര്വ്വച്ചും

അദമരഹികയഹില് ധനെസമഞാഹരണച്ചും നെടെതന്ദുന്നന്ദു. ഇസറ്റ് അവരന്ദുനടെ ടെഹി വഹി ചഞാനെലന്ദുകളഹില് നെഞാച്ചും

നെഹിദസവ്യനെ കണന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ഒരന്ദു ഹപശഞാചഹിക മസമഞാനണന്നഞാണറ്റ്

അവരന്ദുനടെ ഒരന്ദു സപമന്ദുഖ ദനെസഞാവഞായ പഞാററ്റ് ദറഞാനബരടെറ്റ്സന് പറഞ്ഞസറ്റ്.

മദൃഗ്രങ്ങളചനടെ ശഹിരസചള ഹഹിനന്ദുഹദേവങ്ങളചനടെ ചഹിസസങ്ങള് കഞാണഹിചഹിടറ്റ് അവര പറയന്ദുച്ചും

"ദനെഞാകലൂ ഈ മനെന്ദുരവ്യര എസസ സപഞാകദൃസരഞാനണന്നറ്റ്".  ഇന്ഡേവ്യയഹിനല രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ സഞാമലൂഹവ്യ

സപശറ്റ്നെങ്ങനള ചലൂണഹി അവര പറയന്ദുച്ചും "ഇനസലഞാച്ചും ഹഹിനന്ദുമസച്ചും കഞാരണച്ചും ഉണഞായസഞാണറ്റ്.

അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ദേയവഞായഹി സച്ചുംഭഞാവനെകള് സരഹിക.  നെഹിങ്ങളചനടെ പഹിന്തന്ദുണ നകഞാണറ്റ് മഞാസസദമ

ഞങ്ങള്കറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് ദപഞായഹി ഈ സപഞാകദൃസമസതഹില് നെഹിന്നറ്റ് അവഹിടെനത

ഹഹിനന്ദുകനള മഞാറഹിനയടെന്ദുതറ്റ് രക്ഷേഹികഞാന് കഴഹിയലൂ."

ഇദസ മഹിരനെറഹിമഞാര ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുച്ചും ദപഞാകന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.  അവര കദതഞാലഹികനരയന്ദുച്ചും ഉന്നച്ചും

വയറ്റ്കന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.  അവരന്ദുനടെ ഈ സപവരതഹികള് കഞാരണച്ചും ഈയടെന്ദുത കഞാലതഞായഹി

സബസശ്രീലഹില് വചറ്റ് ദപഞാപ്പെറ്റ് അവനര വഹിളഹിചസറ്റ് നചന്നഞായറ്റ്കള് എന്നഞാണറ്റ്.

അദദ്ദേഹതഹിദന്റെനസന്നറ്റ് അവകഞാശനപ്പെടെന്ദുന്ന സകഹിസറ്റ്സവ്യന് അനെന്ദുയഞായഹികനള
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ഉന്നച്ചുംവയറ്റ്കന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും മസച്ചും മഞാറചന്നസഹിനെന്ദുച്ചും എസഹിരഞായഹിടഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ദപഞാപ്പെറ്റ് അങ്ങനനെ

സപസഹിദരധഹിചസറ്റ്.

അസഹിനന്റെ അരരച്ചും ഈ മഹിരണറഹി ഭശ്രീരണഹി സന്ദുടെരന്ദുന്നന്ദു എന്നന്ദുസനന്നയഞാണറ്റ്.  ചഹില

മഹിരണറഹി സച്ചുംഘങ്ങള് മദവ്യകഞാല കദതഞാലഹികര നചയറ്റ്സസന്ദുദപഞാനല ഹഹിനന്ദുകനള

അധഹിദക്ഷേപഹികന്ദുന്നസറ്റ് സന്ദുടെരന്ദുകയഞാണറ്റ്.  നെരകവഞാസ ഭശ്രീരണഹിയന്ദുച്ചും,  ശഞാപവചസചകളചച്ചും

ഒനക അവര ഇസഹിനെഞായഹി ഉപദയഞാഗ്രഹികന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ദലഞാകനമമഞാടെന്ദുച്ചും

മസസസൗഹദൃദേമഞാനണന്നന്ദുച്ചും മറചമസങ്ങള് ഹഹിനന്ദുമസനത ബഹന്ദുമഞാനെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

ഹഹിനന്ദുകദളഞാനടെഞാപ്പെച്ചും സസൗഹദൃദേതഹില് ജശ്രീവഹികഞാന് ആസഗ്രഹഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു എന്നന്ദുച്ചും

ദേയവഞായഹി നസറഹിദരഹിചച ദപഞാകരന്ദുസറ്റ്.

വഞാസറ്റ്സവതഹില് അദമരഹികന് പഞാഠപന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളഹില് പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ഒരന്ദു

മസദമ അനലന്നഞാണറ്റ്.  കഞാരണച്ചും ഹഹിനന്ദുകള് ഒനരഞാറ ഹദേവതഹിദലഞാ ഒനരഞാറ

വഹിശന്ദുദസഗ്രനതഹിദലഞാ അല വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നസറ്റ്!  ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെറ്റ് മറചളവനര

മഞാറഹിനയടെന്ദുകഞാന് സന്ദുനെഹിയന്ദുന്ന ഒരന്ദു മഹിരണറഹി സച്ചുംവഹിധഞാനെമഹില !  അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ദകവലച്ചും

മസച്ചുംമഞാറനതയല ഈ മഹിരണറഹി ബഹിസഹിനെസഹിനനെയഞാണറ്റ് നെഞാച്ചും ദചഞാദേവ്യച്ചും നചദയണസറ്റ്.  ഈ

വഹിരയതഹില് നെര്മ്മള് സശ്രീരതന്ദുച്ചും നെഹിരറ്റ്കളങരഞാവഞാസഹിരഹികന്ദുക!

മസച്ചുംമഞാറനത ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുക എന്ന ഒറ ലക്ഷേവ്യദതഞാടെന്ദുകലൂടെഹി സനന്ന

സഞാമലൂഹവ്യസപവരതനെങ്ങളചച്ചും ജശ്രീവകഞാരന്ദുണവ്യകഞാരന്ദുണവ്യ സപവരതനെങ്ങളചച്ചും

നെടെതനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്. സമലൂഹനത ഉദരഹികലന്ദുച്ചും, ജശ്രീവ കഞാരന്ദുണവ്യസപവരതനെങ്ങളചച്ചും വളനര

നെലകഞാരവ്യങ്ങളഞാനണന്നസഹില് ആരകന്ദുച്ചും സച്ചുംശയമഹില. എന്നഞാല് അവനയ മസച്ചുംമഞാറതഹില്

നെഹിന്നറ്റ് മഞാറഹി നെഹിരതണച്ചും. നെഹിങ്ങള്കറ്റ് ഒരന്ദു രഞാജവ്യനത ഉയരതന്ദുകദയഞാ സഞാമതഹികമഞായഹി

സഹഞായഹികന്ദുകദയഞാ നചയണനമന്നറ്റ് ദസഞാന്നന്ദുനന്നങഹില് ദേയവഞായഹി അങ്ങനനെ നചയചക.

എന്നഞാല് മസനത അസഹിദലകറ്റ് നകഞാണന്ദുവരഞാസഹിരഹികന്ദുക.  നെഹിങ്ങള് എലഞാ ദേഹികഹിലന്ദുച്ചും

ദയശന്ദുവഹിനന്റെ ചഹിസസങ്ങള് സപദേരശഹിപ്പെഹികന്ദുദമഞാള് മസച്ചുംമഞാറമഞാണറ്റ് നെഹിങ്ങളചനടെ

സപവദൃതഹികള്കറ്റ് പഹിന്നഹിലന്ദുള ഉദദ്ദേശച്ചും എന്നസറ്റ് വവ്യകമഞാണറ്റ്.

മസച്ചുംമഞാറതഹിലലൂനടെ ദലഞാകതഹിനല ഒരന്ദു രഞാജവ്യവന്ദുച്ചും സഞാമതഹികഞാഭഹിവദൃദഹി ഹകവരഹിചഹിടഹില

എന്നറ്റ് നെഹിങ്ങള്കറ്റ് കഞാണഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും.  ജപ്പെഞാന് ഒരന്ദു വലഹിയ സഞാമതഹിക ശകഹിയഞായഹി

സശ്രീരന്നസന്ദുച്ചും ,  അദമരഹിക വന് സഞാമതഹിക മന്ദുദന്നറച്ചും നെടെതഹിയസന്ദുച്ചും അവയന്ദുനടെ

സഞാമതഹിക നെയങ്ങളഹിലലൂനടെയഞാണറ്റ്.  അലഞാനസ മസച്ചും മഞാറതഹിലലൂനടെയല.  ദലഞാകതഹിനല
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ഏറവന്ദുച്ചും ദേരഹിസദേമഞായ രഞാജവ്യങ്ങളഹില് ചഹിലസറ്റ് സകഹിസറ്റ്സവ്യന് രഞാജവ്യങ്ങളഞാണറ്റ്. ഏരവ്യയഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും

പഴയസന്ദുച്ചും കദതഞാലഹികസ ഉളസന്ദുമഞായ സകഹിസറ്റ്സവ്യന്രഞാജവ്യച്ചും ഫഹിലഹിഹപ്പെന്സഞാണറ്റ്.

ഏരവ്യയഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും ദേഞാരഹിസദേവ്യമന്ദുളസന്ദുച്ചും,  ഉളവരന്ദുച്ചും ഇലഞാതവരന്ദുച്ചും സര്മ്മഹിലന്ദുള അന്തരച്ചും

ഏറവന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസലന്ദുളസന്ദുമഞായ രഞാജവ്യങ്ങളഹില് ഒന്നഞായഹി അസറ്റ് സന്ദുടെരന്ദുന്നന്ദു.

ദലഞാകതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും സമരപ്പെഹിസരഞായ കദതഞാലഹികര ഉളസറ്റ് മദവ്യഅദമരഹികയഹിലന്ദുച്ചും

ദേക്ഷേഹിണ അദമരഹികയഹിലന്ദുമഞാണറ്റ്.  സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും അതരകഞാനര വടെദക

അദമരഹികയഹിദലഞാ,  യലൂദറഞാപ്പെഹിദലഞാ കഞാണഞാന് കഴഹിയഹില.  അവഹിടെങ്ങളഹില് കദൃസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്

കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും ദപരഹില് മഞാസസമഞാണറ്റ് സകഹിസറ്റ്സശ്രീയസ പന്ദുലരതന്ദുന്നസറ്റ്.  അവരകറ്റ് ശകമഞായ

വഹിശത്വഞാസമഹില. ദമല്പ്പെറഞ്ഞ മദവ്യ-ദേക്ഷേഹിണ അദമരഹികന് ദദേശങ്ങളഹില് വലഹിയ ദസഞാസഹില്

സഞാമലൂഹവ്യ അസമസത്വങ്ങളചച്ചും,  ഉളവരന്ദുച്ചും ഇലഞാതവരന്ദുച്ചും സര്മ്മഹിലന്ദുള അന്തരങ്ങളചച്ചും

നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് സങ്ങളചനടെ സഞാമതഹികനെഹില നമചനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്നസഹിനെറ്റ്

പഞാവങ്ങദളഞാടെറ്റ് മറച മസങ്ങളഹിദലകറ്റ് മഞാറണനമന്നറ്റ് അവഹിടെങ്ങളഹിനല കദതഞാലഹികര

പറയന്ദുന്നഹില.

അസന്ദുനകഞാണറ്റ് മസതഹിനന്റെ സഹഞായദതഞാനടെ ഇവഹിടെന്ദുനത പഞാവങ്ങനള ഉദരഹികന്ദുച്ചും എന്ന

മടഹില് ഹഹിനന്ദു സമലൂഹതഹിനെന്ദു ദനെനര നെടെതന്ദുന്ന ആസകമണങ്ങള് മസച്ചുംമഞാറച്ചും എന്ന ഒനരഞാറ

ലക്ഷേവ്യച്ചും മഞാസസച്ചും വചചനകഞാണറ്റ് നെടെതന്ദുന്നസഞാണറ്റ്.  അടെന്ദുതസറ്റ് ആശന്ദുപസസഹികള് ,

അനെഞാഥഞാലയങ്ങള് ,  സറ്റ്കലൂളചകള് എന്നഹിവയഞാണറ്റ്.  മറചളവനര നെഹിസത്വഞാരരമഞായഹി

ദസവഹികന്ദുന്നസറ്റ് വളനര മഹതഞായ കഞാരവ്യമഞാണറ്റ്. എന്നഞാല് എന്തഹിനെഞാണറ്റ് മസപരമഞായ ഒരന്ദു

ബഞാഹവ്യരലൂപച്ചും ഇവഹിനടെ സത്വശ്രീകരഹികന്ദുന്നസറ്റ് ?  അവഹിനടെനയലഞാച്ചും ദയശന്ദുസകഹിസറ്റ്സന്ദുവഹിനന്റെ

ചഹിസസങ്ങള് സപദേരശഹിപ്പെഹികന്ദുദമഞാള് ,  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ഒരന്ദു രണഞായഹിരച്ചും വരരനത

സശ്രീസവമസച്ചുംമഞാറ ചരഹിസസമന്ദുളവര അസന്ദുനചയചദമഞാള് അസറ്റ് മസച്ചുംമഞാറനത ഉദദ്ദേശഹിചല

എന്നറ്റ് എങ്ങനനെയഞാണറ്റ് മറചളവര വഹിശത്വസഹികന്ദുക ?  അസറ്റ് ശന്ദുദമഞായ നെഹിസത്വഞാരര

ദസവനെവന്ദുച്ചും ഹദേവ സറ്റ്ദനെഹവന്ദുമഞാനണന്നറ്റ് എങ്ങനനെ കരന്ദുസന്ദുച്ചും ?

നെഞാച്ചും യഥഞാരഥതഹില് ഹദേവനത സറ്റ്ദനെഹഹികന്ദുനന്നങഹില് ,  നെര്മ്മന്ദുനടെ സഹജശ്രീവഹികളഞായ

മനെന്ദുരവ്യനര സറ്റ്ദനെഹഹികന്ദുനന്നങഹില് , അവരന്ദുനടെ മസവഹിശത്വഞാസച്ചും എനന്തന്നറ്റ് ദനെഞാകഞാനസ നെഞാച്ചും

അവനര സറ്റ്ദനെഹഹികന്ദുന്നന്ദുണഞാവന്ദുച്ചും.  നെഞാച്ചും അവരന്ദുനടെ മസദതയന്ദുച്ചും സറ്റ്ദനെഹഹികന്ദുച്ചും.  അവര

ആദേഹിവഞാസഹികദളഞാ,  ഹഹിനന്ദുകദളഞാ,  നസഞാരഞാരറ്റ്സടെദരഞാ,  മന്ദുസശ്രീങ്ങദളഞാ,  സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികദളഞാ

ആരന്ദുമഞായഹിനകഞാളനട നെഞാച്ചും അവരന്ദുനടെ മസനതയന്ദുച്ചും ബഹന്ദുമഞാനെഹികന്ദുച്ചും.  അവനര

മസച്ചുംമദറണസഹിനന്റെ ആവശവ്യച്ചും നെമന്ദുകനെന്ദുഭവനപ്പെടെന്ദുകയഹില.  യഥഞാരഥതഹില് അവരന്ദുനടെ
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മസദമനസന്നസഹിനനെകന്ദുറഹിചറ്റ് നെഞാച്ചും ദബഞാധവഞാന്മഞാര ദപഞാലന്ദുമഞായഹിരഹികഹില.

യഥഞാരഥതഹിലന്ദുള ഹദേവസറ്റ്ദനെഹച്ചും മസപരഹിവരതനെനത ആസഗ്രഹഹികന്ദുകയഹില.  അസറ്റ്

നെഞാമങ്ങദളയന്ദുച്ചും,  രലൂപങ്ങദളയന്ദുച്ചും,  സപദസവ്യകസകദളയന്ദുച്ചും ഒന്നന്ദുച്ചും ദവരസഹിരഹിചച കഞാണന്ദുകയഹില.

എലഞാറഹിലന്ദുമന്ദുള ദേഹിവവ്യസയന്ദുനടെ സഞാന്നഹിദവ്യനത സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു നകഞാണഞാണറ്റ് അസറ്റ്

നെഹിലനെഹില്കന്ദുക.

ഭഞാരസതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും മഹഞാനെഞായ സനെവ്യഞാസഹിമഞാരഹില് ഒരഞാളഞായഹിരന്ദുന്ന സത്വഞാമഹി രഞാമസശ്രീരഥന്

അദമരഹികയഹില് വന്നദപ്പെഞാള് മസനതകന്ദുറഹിചചള അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ വശ്രീക്ഷേണച്ചും

ആരഞായനപ്പെടച.  അസഹിനെദദ്ദേഹച്ചും പറഞ്ഞ മറന്ദുപടെഹി "നെഞാച്ചും ഒരന്ദു മസതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും സത്വതല,

മറഹിചറ്റ് മസങ്ങനളലഞാച്ചും നെര്മ്മന്ദുദടെസഞാണറ്റ്".  മനെന്ദുരവ്യര ഒരന്ദു പളഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും സത്വതല.  നെഞാച്ചും

മറഞാനരങഹിലന്ദുദമഞാ മനറനന്തങഹിലന്ദുദമഞാ സത്വന്തമഞാകഹി വചഹിരഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു വസറ്റ്സന്ദുവല.

ആതഞാവഹിനനെ രക്ഷേഹിദകണസഹില.  അസറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ സനെഞാസനെവന്ദുച്ചും,  അനെശത്വരവന്ദുമഞായ

സത്വസത്വമഞാണറ്റ്. നെഞാച്ചും നെര്മ്മഹില് സനന്നയന്ദുള ദേഹിവവ്യസത്വനത സഹിരഹിചറഹിദയണ ആവശവ്യദമയന്ദുളളൂ.

ഒരന്ദു മനെന്ദുരവ്യദന്റെയന്ദുച്ചും സപകദൃസഹിനയ മഞാറഞാന് മറഞാരകന്ദുച്ചും കഴഹിയഹില.  ഓദരഞാരന്ദുതരന്ദുനടെയന്ദുച്ചും

വവ്യകഹിസത്വദതയന്ദുച്ചും,  സത്വധരര്മ്മദതയന്ദുച്ചും മഞാനെഹികന്ദുന്നസഹിലഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ

അടെഹിതറ.  നെമന്ദുകറ്റ് അനെവധഹി മഞാരഗ്രങ്ങളചച്ചും മസങ്ങളചച്ചും ഉണഞാവഞാനസ സരമഹില.

മഞാനെവരഞാശഹികഞാകമഞാനെമഞായഹി ഒനരഞാറ മസച്ചും മഞാസസച്ചും മസഹി എന്നസറ്റ്

മനെന്ദുരവ്യരനകലഞാവരകന്ദുമഞായഹി ഒനരഞാറ സരച്ചും വസറ്റ്സസച്ചും മസഹി എന്നന്ദു പറയന്ദുന്നസന്ദു

ദപഞാനലയഞാണറ്റ്.   മനെന്ദുരനരലഞാവരന്ദുച്ചും ഒദരസരച്ചും ആഹഞാരച്ചും കഴഹിചഞാല് മസഹിനയദന്നഞാ,

എലഞാവരകന്ദുച്ചും ഒദരസരച്ചും നസഞാഴഹില് സനന്ന മസഹിനയദന്നഞാ പറയന്ദുന്നസന്ദു ദപഞാനലയഞാണസറ്റ്.

മസതഹിനന്റെ കഞാരവ്യതഹിലന്ദുച്ചും ഹവവഹിദവ്യവന്ദുച്ചും, സമദൃദഹിയന്ദുച്ചും, സത്വഞാസസന്തവ്യവന്ദുച്ചും ആവശവ്യമഞാണറ്റ്.

നെഹിരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് എലഞാ മസങ്ങള്കന്ദുച്ചും ഒദര ലക്ഷേവ്യമല ഉളസറ്റ്.  മസങ്ങള്കറ്റ്

വവ്യസവ്യസ്ഥമഞായ ലക്ഷേവ്യങ്ങളചണറ്റ്. മസങ്ങള് നെഹിരവധഹി പഞാസകള് ദപഞാനലയഞാണറ്റ്. നെഞാച്ചും ഇവഹിനടെ

ഓരര്മ്മഹിദകണ ഒരന്ദു വസറ്റ്സന്ദുസ എലഞാ മസങ്ങളചച്ചും ഈശത്വരസങല്പ്പെതഹില്

അധഹിരറ്റ്ഠഹിസമല എന്നസഞാണറ്റ്.  ബന്ദുദമസവന്ദുച്ചും ഹജനെമസവന്ദുച്ചും ദപഞാനലയന്ദുള

നെഹിരശ്രീശത്വരമസങ്ങളചച്ചും ഇവഹിനടെയന്ദുണറ്റ്.  അവ സസരറ്റ്ടെഞാവഞായ ഒരന്ദു ഈശത്വരനെഹില്

വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നഹില.  ദവനറ ചഹില മസങ്ങളഹില് അദനെകച്ചും ദദേവസകളചണറ്റ്.

ഏകഹദേവവഹിശത്വഞാസച്ചും മഞാസസമല ദലഞാകതഹിലന്ദുള ഒദരനയഞാരന്ദു മസഘടെനെ എന്നന്ദുമഞാസസമല

അസഞാണറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും നെലസറ്റ് എന്നന്ദുച്ചും പറയഞാനെഞാവഹില.

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി

digitized by www.sreyas.in



204

എലഞാസരതഹിലന്ദുമന്ദുള മസഞാരഞാധനെഞാ സസമദേഞായങ്ങള്കറ്റ് അവയന്ദുദടെസഞായ സ്ഥഞാനെമന്ദുണറ്റ്.

അസറ്റ് ബഹന്ദുഹദേവഞാരഞാധനെയഞാകനട,  ഏകഹദേവ വഹിശത്വഞാസമഞാകനട,  ഏകഞാസറ്റ്സഹിസത്വ

വഹിശത്വഞാസമഞാകനട അവനയനയലഞാച്ചും ഹഹിനന്ദുമസച്ചും മഞാനെഹികന്ദുന്നന്ദു.  നെഹിരശ്രീശത്വരവഹിശത്വഞാസഹികള്കന്ദു

ദപഞാലന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസതഹില് സ്ഥഞാനെമന്ദുണറ്റ്.  ഒരന്ദുകലൂടരകറ്റ് മസനത അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന്

കഴഹിയന്ദുന്നഹിനലങഹില് അവരകസഹിനനെ സളഹികളയഞാനെന്ദുച്ചും ഉള സത്വഞാസസന്തവ്യച്ചും ഉണഞാവണച്ചും.

ഹഹിനന്ദുമസസസമദേഞായച്ചും സഞാധനെയഹില് അധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞാണറ്റ്.  ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരനത

ലക്ഷേവ്യച്ചും വചചനകഞാണന്ദുള അദവ്യഞാതസഞാധനെയഹിലഞാണറ്റ് അസറ്റ് വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  ഒടചമഹിക

ഹസകസറ്റ്സവ സസമദേഞായങ്ങളചച്ചും,  ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ് ദസപഞാനടെസന്റെറ്റ്  സസമദേഞായച്ചും

അവകഞാശനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ് വഹിശത്വഞാസച്ചും ഒന്നന്ദുമഞാസസച്ചും മസഹി ദമഞാചനെതഹിനെറ്റ് എന്നഞാണറ്റ്.

അസഹിനന്റെ അരരച്ചും ഒരഞാള് കലൂടനകഞാലകള് നെടെതഹിയഹിടചള ഒരന്ദു വലഹിയ

നകഞാലയഞാളഹിയഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും,   അയഞാളചനടെ മരണകഹിടെകയഹില് വചറ്റ് അയഞാള്

കദൃസറ്റ്സവ്യഞാനെഹിയഞാവന്ദുകയഞാനണങഹില് അയഞാള് സത്വരഗ്രതഹില് ദപഞാകന്ദുനമന്നഞാണറ്റ്.  മനറഞാരഞാള്

ജശ്രീവഹിസച്ചും മന്ദുഴന്ദുവനെന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സനെവ്യഞാസഹിയഞായഹി കഴഹിഞ്ഞഹിടചളവനെഞാനണങഹിലന്ദുച്ചും അയഞാള്

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹിയഞായഹി മസച്ചും മഞാറന്ദുന്നഹിനലങഹില് അയഞാള്കറ്റ് സത്വരഗ്രച്ചും നെഹിരഹിദമഞാണറ്റ് എന്നഞാണറ്റ്.

ഈയടെന്ദുത കഞാലതറ്റ് അദമരഹികയഹില് നകഞാലകന്ദുറതഹിനെറ്റ് ശഹിക്ഷേഹികനപ്പെട ഒരന്ദു സറ്റ്സസശ്രീ

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹി ആയഹി മസച്ചും മഞാറന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മസമസൗലഹികവഞാദേഹികള് വഞാദേഹിചസറ്റ്

അവര ഒരന്ദു സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹിയഞായഹി കഴഹിഞ്ഞദസഞാടെന്ദുകലൂടെഹി അവരന്ദുനടെ പഞാപച്ചും ഇലഞാസഞായഹി

അസന്ദുനകഞാണറ്റ് അവനര വധശഹിക്ഷേയഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഒഴഹിവഞാകണച്ചും എന്നഞാണറ്റ്.

അദസ സറ്റ്സസശ്രീ ഹഹിനന്ദുമസതഹിദലഞാ മദറനസങഹിലന്ദുച്ചും അഹസകസറ്റ്സവ മസങ്ങളഹിദലഞാ ആണറ്റ്

ദചരന്നഹിരന്ദുന്നനസങഹില് ഈ ആള്കഞാര ഒരഹികലന്ദുച്ചും ഇങ്ങനനെ പറയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

ദലഞാകനമങ്ങന്ദുച്ചും നെമന്ദുകറ്റ് മസസസൗഹഞാരദ്ദേവന്ദുച്ചും പരസറ്റ്പര സച്ചുംവഞാദേങ്ങളചച്ചും ആവശവ്യമഞാണറ്റ്.

വളനര നദേസൗരഭഞാഗ്രവ്യകരമഞായ ഒരന്ദു വസറ്റ്സന്ദുസ,  ദലഞാകതഹില് ഹഹിനന്ദുമസനതകന്ദുറഹിചറ്റ്

വളനരയധഹികച്ചും നസറഹിദഞാരണകളചച്ചും ഒപ്പെച്ചും ദേന്ദുരറ്റ്സപചരണങ്ങളചച്ചും നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്നന്ദു

എന്നസഞാണറ്റ്.  ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ് കഴഹിഞ്ഞ വരരച്ചും നെവ്യളൂദയഞാരകറ്റ് ഹടെച്ചുംസഹില് അമരനെഞാഥറ്റ്

സശ്രീരഥഞാടെനെനതകന്ദുറഹിചറ്റ് ഒരന്ദു റഹിദപ്പെഞാരടറ്റ് ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എങ്ങനനെയഞാണറ്റ് നെവ്യളൂദയഞാരകറ്റ്

ഹടെച്ചുംസറ്റ് അസഹിനനെ വഹിവരഹിചനസദന്നഞാ ?

"സച്ചുംഹഞാര മലൂരതഹിയഞായ ശഹിവനന്റെ ഹലച്ചുംഗ്രഹികഞാവയവനത ആരഞാധഹികഞാന് ദപഞാകന്ദുന്ന

ഹഹിനന്ദുകള് " എന്നഞാണറ്റ്.  എന്തന്ദുസരച്ചും സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയഞാണറ്റ് ഇസറ്റ് ?  എന്തന്ദു സരച്ചും ചഹിസസമഞാണറ്റ്

ഇസഹിലലൂനടെ അവര വരചചകഞാടഞാന് സശമഹികന്ദുന്നസറ്റ് ?  എന്നഞാല് ഇസഹിനല മന്ദുഴന്ദുവന് കന്ദുറവന്ദുച്ചും
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പഞാശഞാസവ്യരന്ദുദടെസല എന്നന്ദു പറയഞാന് ഞഞാന് ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഇസഹിനല കന്ദുറച്ചും

ഹഹിനന്ദുകളഹില് സനന്നയഞാണറ്റ്.  സങ്ങളചനടെ മസതഹിനന്റെ ശരഹിയഞായ സത്വരലൂപനതകന്ദുറഹിചറ്റ്

മറചളവനര അറഹിയഹികന്ദുന്നസഹില് അവര വളനര പന്ദുറകഹിലഞാണറ്റ്.  സങ്ങളചനടെ

മസതഹിനനെസഹിദരയന്ദുള ദേന്ദുരറ്റ്സപചരണങ്ങനള നചറന്ദുകന്ദുന്നസഹില് അവര അലച്ചുംഭഞാവവന്ദുച്ചും

കഞാണഹികന്ദുന്നന്ദു.  അവര അവരന്ദുനടെ മസനത ശരഹിയഞായഹി പഠഹികഞാന് സയഞാറഞാവന്ദുന്നഹില.

അസന്ദുനകഞാണന്ദുസനന്ന അനസന്തഞാനണന്നറ്റ് മറചളവരകറ്റ് വഹിവരഹിചച നകഞാടെന്ദുകഞാന്

അവരകഞാവന്ദുന്നഹില.  അവരകറ്റ് മറചമസങ്ങനളപ്പെറഹിയന്ദുച്ചും ശരഹിയഞായഹി അറഹിയഹില.

അസന്ദുകഞാരണച്ചും മറച മസങ്ങനള ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ മറച രലൂപങ്ങള് എന്നസന്ദുദപഞാനലയഞാണറ്റ്

അവര കണകഞാകന്ദുക.

എന്നഞാല് ദയഞാഗ്രച്ചും,  ദവദേഞാന്തച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ ഈ സമന്നമഞായ സസമദേഞായങ്ങള് മറച

മസങ്ങളഹില് നെഹിങ്ങള് കഞാണഹില.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും പടെഹിഞ്ഞഞാറന്ദുള

മസപരഹിവരതദനെഞാതന്ദുകരഞായ ദസപഞാനടെസന്റെറ്റ്  വഹിശത്വഞാസതഹില് അവനയനയലഞാച്ചും

സഞാതഞാനന്റെ മഞാരഗ്രങ്ങള് എന്നന്ദു മന്ദുസദേകന്ദുതഹി പഞാനടെ സളഹികളഞ്ഞഹിരഹികന്ദുകയഞാണറ്റ്.

ചഹിലര പറയന്ദുന്നന്ദു എലഞാ മസങ്ങളചച്ചും പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഒന്നന്ദുസനന്നയഞാണറ്റ് എന്നറ്റ്.  എന്നഞാല്

ഞഞാന് പറയനട ഹഹിനന്ദുമസച്ചും കരര്മ്മനെഹിയമവന്ദുച്ചും,  പന്ദുനെരജന്മവന്ദുച്ചും പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസവന്ദുച്ചും ഇസഞാമന്ദുച്ചും അസച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നഹില.  മറച ചഹിലര പറയന്ദുന്നസറ്റ് എലഞാ

മസങ്ങളചച്ചും പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഒദരകഞാരവ്യങ്ങളഞാണറ്റ്,  വവ്യസവ്യഞാസമന്ദുളസറ്റ് ചഹില അസപധഞാനെ

വസറ്റ്സന്ദുസകളഹില് മഞാസസമഞാണറ്റ് എന്നറ്റ്.  കരര്മ്മനെഹിയമവന്ദുച്ചും പന്ദുനെരജന്മവന്ദുച്ചും അസപധഞാനെ

കഞാരവ്യങ്ങളഞാദണഞാ ?

സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും സസവ്യച്ചും,  അഹഹിച്ചുംസ,  ശഞാന്തഹി,  സമരസസ സന്ദുടെങ്ങഹിയ സഞാരവലസൗകഹികമഞായ

ധഞാരര്മ്മഹിക മലൂലവ്യങ്ങള് വഹിലമസഹികനപ്പെടെന്ദുക സനന്ന ദവണച്ചും.  മസദമസഞായഞാലന്ദുച്ചും ഇതരച്ചും

മലൂലവ്യങ്ങള് മനെന്ദുരവ്യരകഞാകമഞാനെച്ചും വഹിലനപ്പെടസഞായഹിരഹികണച്ചും.  യഥഞാരഥതഹില് അവ

മന്ദുഴന്ദുവന് സപകദൃസഹികന്ദുച്ചും ദവണഹി വഹിലമസഹികനപ്പെടെണച്ചും.  സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹില് ഞഞാന്

കഞാണന്ദുന്ന ഒരന്ദു സപധഞാനെ നെവ്യളൂനെസ,  മദൃഗ്രങ്ങള്കറ്റ് ആതഞാവഹില എന്ന സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചനടെ

വഹിശത്വഞാസമഞാണറ്റ്.  മഹിക കദൃസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചച്ചും വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നസറ്റ് മനെന്ദുരവ്യനെന്ദു മഞാസസദമ ദമഞാക്ഷേച്ചും

ദനെടെഞാന് കഴഹിയലൂ എന്നഞാണറ്റ്.

ഈ ഭലൂമഹിദയയന്ദുച്ചും ഇവഹിടെന്ദുനത പരഹിസ്ഥഹിസഹിദയയന്ദുച്ചും നെഞാച്ചും നെശഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനന്റെ ഒരന്ദു സപധഞാനെ

കഞാരണച്ചും സപകദൃസഹിയഹിലന്ദുച്ചും മദൃഗ്രങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും,  മന്ദുഴന്ദുവന് സപപഞ്ചതഹിലന്ദുച്ചും ഉള ആതഞാവഹിനന്റെ

അഥവഞാ ദബഞാധതഹിനന്റെ സഞാന്നഹിദവ്യനത നെഞാച്ചും കഞാണന്ദുന്നഹില എന്നസഞാണറ്റ്.  നെഞാച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ
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മനെന്ദുരവ്യദകസനശ്രീകദൃസമഞായ ഇടെന്ദുങ്ങഹിയ വഞാസനെകള്കറ്റ് അപ്പെചറദതകറ്റ് കടെദകണസന്ദുണറ്റ്.

യഥഞാരര മസച്ചും ഒരന്ദു സപദസവ്യക ദപരഹിദനെദയഞാ,  രലൂപദതദയഞാ,  വഹിഭഞാഗ്രദതദയഞാ

ചന്ദുറഹിപ്പെറഹിയന്ദുള ഒന്നല.  അസറ്റ് ആരകന്ദുച്ചും ഉടെമസ്ഥസ അവകഞാശനപ്പെടെഞാന് ആകഞാത

സഞാരവലസൗകഹികവന്ദുച്ചും,  സനെഞാസനെവന്ദുച്ചും ആയ ഒരന്ദു സസവ്യനത കന്ദുറഹിചചളസഞാണറ്റ്.  സസവ്യച്ചും,

ദബഞാധച്ചും, സഹിരഹിചറഹിവറ്റ് എന്നഹിവയഞാണറ്റ് അസഹിനല സപധഞാനെസസത്വങ്ങള് .

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ആസവ്യന്തഹിക ലക്ഷേവ്യച്ചും ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരമഞാണറ്റ്.  ദകവലച്ചും

ഹദേവനത അറഹിയലല അസറ്റ്.  മറഹിചറ്റ് നെഞാച്ചും ആരഞാനണന്നറ്റ് സഹിരഹിചറഹിയലന്ദുച്ചും നെര്മ്മഹിനല

ദേഹിവവ്യസഞാന്നഹിദവ്യനത അനെന്ദുഭവഹികലന്ദുമഞാണസറ്റ്.  മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിയന്ദുനടെ ഒരന്ദു സപധഞാനെ സപശറ്റ്നെച്ചും

നെമന്ദുകറ്റ് നെര്മ്മദളയന്ദുച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ സപദചഞാദേനെങ്ങദളയന്ദുച്ചും മനെസഹിലഞാകന്ദുന്നഹില എന്നസഞാണറ്റ്.

നെനര്മ്മപ്പെറഹിയന്ദുച്ചും മറചളവനരപ്പെറഹിയന്ദുച്ചും മനെസഹിലഞാകന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് മന്ദുദമ സനന്ന പല

മന്ദുന്വഹിധഹികളചദടെയന്ദുച്ചും,  വഹിശത്വഞാസങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും അടെഹിസ്ഥഞാനെതഹില് നെഞാച്ചും മറചളവനരയന്ദുച്ചും

നെനര്മ്മദപ്പെഞാനല സനന്ന ചഹിന്തഹികഞാനെന്ദുച്ചും സപവരതഹികഞാനെന്ദുച്ചും ദസപരഹിപ്പെഹികന്ദുകയഞാണറ്റ്

നചയചന്നസറ്റ്.

നെല ചരചകള് നെടെകനട.  ശഞാസറ്റ്സസനതകന്ദുറഹിചചളസന്ദുദപഞാനല മസനതകന്ദുറഹിചചച്ചും

സന്ദുറന്നസന്ദുച്ചും,  സസൗഹദൃദേപലൂരണവന്ദുച്ചും അദസസമയച്ചും വഹിമരശനെഞാതകവന്ദുമഞായ ആശയ

വഹിനെഹിമയങ്ങള് നെടെകനട.  എന്നഞാല് ഈ മഹിരണറഹി കചവടെനത നെഞാച്ചും സന്ദുറന്നന്ദു

കഞാണഹികന്ദുക സനന്ന ദവണച്ചും.  മഹിരണറഹിസപവരതനെച്ചും സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസഞാപരമഞാനണന്ന

നസറഹിദഞാരണ നെമന്ദുകറ്റ് നെശ്രീകഞാച്ചും. മഹിരണറഹിസപവരതനെച്ചും മസസത്വഞാസന്തവ്യവന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെട

ഒന്നല.  അസറ്റ് മറചളവയറ്റ്കന്ദുദമലന്ദുള ഒരന്ദു മസതഹിനന്റെ ദമല്ദകഞായറ്റ്മയറ്റ്കറ്റ്

ദവണഹിയന്ദുളസഞാണറ്റ്.  അസഹിനെറ്റ് മദസസരസത്വവന്ദുമഞായഹി ബന്ധമഹില.  മഹിരണറഹി കചവടെകഞാര

ഒദര ഒരന്ദു മസനത മഞാസസദമ സസവ്യമഞായഹി അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദുളളൂ.  അസറ്റ് മസഞാധഹിപസവ്യച്ചും

ലക്ഷേവ്യമഞാകഹിയന്ദുള മസയന്ദുദമഞാണറ്റ്.

ഇസഹിനനെ ദനെരഹിദടെണസറ്റ് അസകമതഹിലലൂനടെയല.  അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയഹില് കലൂടെഹിയന്ദുമല.  മറഹിചറ്റ്

കഞാരവ്യങ്ങള് ശരഹിയഞായഹി സഗ്രഹഹിചചനകഞാണഞാണറ്റ്.  സന്ദുറന്ന മനെ:സ്ഥഹിസഹിദയഞാനടെ സസൗഹഞാരദേ

പലൂരണമഞായഹി മറചളവദരഞാടെറ്റ് സച്ചുംവദേഹിചചനകഞാണഞാണറ്റ്.  അസഹിലലൂനടെ അവര ഹഹിനന്ദുകളചനടെ

വശ്രീക്ഷേണച്ചും മനെസഹിലഞാകന്ദുച്ചും.  അസറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസനതകന്ദുറഹിചചള എലഞാ

വളനചഞാടെഹികലന്ദുകദളയന്ദുച്ചും നസറഹിദഞാരണകനളയന്ദുച്ചും നെശ്രീകഞാന് സഹഞായഹികന്ദുച്ചും.

നെഞാനമലഞാവരന്ദുച്ചും ഒദരനയഞാരന്ദു ദേഹിവവ്യഞാതഞാവറ്റ് സനന്നയഞാണറ്റ്.  നെഞാനമലഞാവരന്ദുച്ചും ഒദര
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മനെന്ദുരവ്യസപകദൃസഹിനയയഞാണറ്റ് പങന്ദുവയറ്റ്കന്ദുന്നസറ്റ്.  എലഞാ മനെന്ദുരവ്യരഹിലന്ദുച്ചും ഈ ഏകസത്വനത

ദേരശഹികന്ദുദമഞാള് മഞാസസദമ ശഞാന്തഹി നെഹിലനെഹില്കന്ദുകയന്ദുളളൂ.

അദസസമയച്ചും ഈ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരദതയന്ദുച്ചും സമലൂഹദതയന്ദുച്ചും വഹിഘടെഹിപ്പെഹികഞാന്

സശമഹിചചനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന ദലഞാകതഹിനല വഹിവഹിധ ശകഹികനളകന്ദുറഹിചറ്റ് നെഞാച്ചും സശ്രീരതന്ദുച്ചും

അജ്ഞരഞായഹിരഹികഞാനെന്ദുച്ചും പഞാടെഹില.  ഇന്ഡേവ്യ അസഹിനന്റെ ധരര്മ്മനത നവടെഹിഞ്ഞഹിടറ്റ് ഒരന്ദു

സകഹിസറ്റ്സവ്യന് അനലങഹില് ഇസഞാമഹിക രഞാജവ്യമഞാകന്ദുനണങഹില് അനസഞാരന്ദു വലഹിയ

നെരറ്റ്ടെമഞായഹിരഹികന്ദുനമന്നറ്റ് ഞഞാന് വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നന്ദു.  നെമന്ദുകറ്റ് ദലഞാകതഹില് ഈ രണന്ദു

സസമദേഞായങ്ങളചച്ചും ആവശവ്യതഹിനെന്ദുണറ്റ്.  ഭഞാരസതഹിനെറ്റ് അസഹിദന്റെസഞായ ആദവ്യഞാതഹിക

സസമദേഞായങ്ങളചണറ്റ്. അവ ദലഞാകതഹിനെറ്റ് ആവശവ്യമന്ദുണന്ദു സഞാനെന്ദുച്ചും. എന്തഹിനെഞാണറ്റ് പഞാശഞാസവ്യര

ഇവഹിദടെകറ്റ് വരന്ദുന്നസറ്റ് ?  അവര ഇവഹിനടെ വരന്ദുന്നസറ്റ് ആദവ്യഞാതഹികജ്ഞഞാനെതഹിനന്റെ ഈ

സമതന്ദു ദസടെഹിയഞാണറ്റ്.  യഥഞാരഥതഹില് നെര്മ്മള് നെര്മ്മന്ദുനടെ മസച്ചും മറചദദേശങ്ങളഹിദലകറ്റ്

കയറചമസഹി നചയണച്ചും.  ഇസഞാണറ്റ് നെമന്ദുകറ്റ് യദഥരറ്റ്ടെച്ചും ഇവഹിനടെയന്ദുളസറ്റ്.  ഇറകന്ദുമസഹി

നചയഞാനെഞാകനട കലൂടെന്ദുസല് സപധഞാനെമഞായ ദവനറ പലസന്ദുമന്ദുണറ്റ്.
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സനംവൈഫ്രാദനം തകുടരകുനകു

ആരചറ്റ് ബഹിരപ്പെറ്റ് അരന്ദുളപ്പെയന്ദുമഞായന്ദുള എനന്റെ ചരചകള്കറ്റ് നസഞാടചപഹിന്നഞാനല 1999

നെവച്ചുംബറഹില് ദപഞാപ്പെറ്റ് ദജഞാണ്ദപഞാള് ഭഞാരസച്ചും സനരശഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  ഞഞാന് ഈ

പന്ദുസറ്റ്സകച്ചും എഴന്ദുസഹി സശ്രീരന്ദുന്ന സമയമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.  "എലഞാ മസങ്ങളചച്ചും സന്ദുലവ്യമഞാണറ്റ്.

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും മഞാസസമല സസവ്യതഹിദലകന്ദുള ഒദരനയഞാരന്ദു വഴഹി"  എന്നഹിസപകഞാരച്ചും ഒരന്ദു

സപസറ്റ്സഞാവനെ നെടെതണനമന്നറ്റ് ദപഞാപ്പെഹിദനെഞാടെറ്റ് വഹി എചറ്റ് പഹി യന്ദുനടെ സലവനെഞായഹിരന്ദുന്ന സശശ്രീ

അദശഞാകറ്റ് സഹിച്ചുംഗ്രലന്ദുച്ചും മററ്റ് ഹഹിനന്ദുദനെസഞാകളചച്ചും അഭവ്യരഥഹിചച.  ബലച്ചും സപദയഞാഗ്രഹിചചച്ചും

ഭശ്രീരണഹിനപ്പെടെന്ദുതഹിയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സ മസപരഹിവരതനെങ്ങളചനടെ ദപരഹില് ക്ഷേമഞാപണച്ചും

നചയണനമന്നന്ദുച്ചും വഹി എചറ്റ് പഹി ദപഞാപ്പെഹിദനെഞാടെറ്റ് ആവശവ്യനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  

എന്നഞാല് 'യന്ദുഹണറഡേറ്റ് സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ദഫഞാറച്ചും ദഫഞാര ഹവ്യളൂമന് ഹറററ്റ്സറ്റ്' നന്റെ അദവ്യക്ഷേനെന്ദുച്ചും,

ദപഞാപ്പെഹിനന്റെ ഇന്ഡേവ്യയഹിനല വകഞാവന്ദുമഞായ  ആരചറ്റ് ബഹിരപ്പെറ്റ് അലന് ദഡേ ലഞാസഹികറ്റ് ഈ

രണഞാവശവ്യങ്ങളചച്ചും നെഹിരസഹികന്ദുകയഞാണന്ദുണയസറ്റ്.  മസച്ചുംമഞാറച്ചും വഹിശത്വഞാസസത്വഞാസസന്തവ്യതഹിനന്റെ

ഭഞാഗ്രമഞാനണന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ വഞാദേച്ചും.  അദദ്ദേഹച്ചും ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ദപഞാനലയന്ദുള

മറചമസങ്ങളചച്ചും നെലസഞാനണന്ന മടഹില് ഒരന്ദു സപസറ്റ്സഞാവനെ പന്ദുറനപ്പെടെന്ദുവഹികന്ദുകദയഞാ,  ആരചറ്റ്

ബഹിരപ്പെറ്റ് അരന്ദുളപ്പെ നചയറ്റ്സസന്ദു ദപഞാനല മസച്ചുംമഞാറനത ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയഞാന്

സയഞാറഞാവന്ദുകദയഞാ ഉണഞായഹില.  കഴഹിഞ്ഞകഞാല നകഞാളരന്ദുസഞായറ്റ്മകനള അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികദലഞാ

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനന്റെ കന്ദുതക മദനെഞാഭഞാവനതകന്ദുറഹിചചള ഹഹിനന്ദുകളചനടെ

ആശങകളചനടെ കഞാരവ്യതഹില് എനന്തങഹിലന്ദുച്ചും പരഹിഗ്രണനെദയഞാ അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

ഭഞാഗ്രതന്ദുനെഹിന്നന്ദുണഞായഹില.  ഈ സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ദഫഞാറച്ചും ദഫഞാര ഹവ്യളൂമന് ഹറററ്റ്സറ്റ് ശരഹികന്ദുച്ചും

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസ സപചരണതഹിനെറ്റ് മഞാസസമഞായന്ദുള ഒരന്ദു സച്ചുംഘടെനെയഞാണറ്റ് എന്നസറ്റ് വവ്യകമഞാണറ്റ്.

സകഹിസറ്റ്സവ്യന് അനെന്ദുകലൂല മഞാധവ്യമങ്ങളചനടെ എന്നദതയന്ദുച്ചും നെഹിലപഞാടെഹിനെറ്റ് ദചരന്ന വഹിധച്ചും,

സഹിച്ചുംഗ്രഞാളഹിനനെ ഒരന്ദു സശ്രീസവഹഹിനന്ദു എന്നന്ദു വഹിളഹികഞാനെഞാണറ്റ് അവര സന്ദുനെഹിഞ്ഞസറ്റ്.  അസഞാകനട

ദപഞാപ്പെഹിനനെ ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു എന്ന ദപരഹിലന്ദുച്ചും.  എന്നഞാല് ദനെഞാകലൂ സഹിച്ചുംഗ്രഞാളഹിനന്റെ

സപസറ്റ്സഞാവനെ നെര്മ്മന്ദുനടെ ബഹന്ദുമസ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരനതയഞാണറ്റ് ഉയരതഹിപ്പെഹിടെഹിചസറ്റ്.  അസഹില്

ഹഹിനന്ദുമസനതദപ്പെഞാനല മററ്റ് മസങ്ങദളയന്ദുച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു വശമന്ദുണറ്റ്.  എന്നഞാല്
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സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനെന്ദു സന്ദുലവ്യമഞാണറ്റ് മററ്റ് മസങ്ങളചച്ചും എന്നറ്റ് അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന്

സയഞാറഞാവഞാസഹിരന്ദുന്നസറ്റ് ശരഹികന്ദുച്ചും അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയഞായഹിരന്ദുന്നഹിടചച്ചും അസഹിനന്റെ ദപരഹില്

ദപഞാപ്പെറ്റ് വഹിമരശഹികനപ്പെടഹില! ഏസഞാണറ്റ് അദസസമയച്ചും സനന്ന അദമരഹികന് ഗ്രവരണ്നമന്റെറ്റ്

ദലഞാകതഹിനല മസസത്വഞാസസന്തവ്യനതകന്ദുറഹിചറ്റ് ഒരന്ദു ദപപ്പെര സപസഹിദശ്രീകരഹിചച.  ദറഞാനബരടെറ്റ് എ

സശ്രീപ്പെഹിള് ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ് സയഞാറഞാകഹിയസറ്റ്.

മററ്റ് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും മസങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും വഹികഞാരങ്ങനള ഉള്നകഞാളഞാന് സക

പഞാകസ വന്ന ഒരന്ദു നെയസസന്തഞ്ജനെഞായഹിരന്ദുന്നഹില സശ്രീപ്പെഹിള് .  പസഹിനനെഞാന്നന്ദു വരരച്ചും

ദലഞാകതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസല് ധനെഞാഗ്രമമഞാരഗ്രമന്ദുള സത്വകഞാരവ്യ സഞാമലൂഹവ്യ ദസവനെ

സച്ചുംഘടെനെയഞായ ദവള്ഡേറ്റ് വഹിരനന്റെ സലവനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അദദ്ദേഹച്ചും.  അസഞാകനട നെഹിരവധഹി

മഹിരണറഹി സപവരതനെങ്ങളചമഞായഹി ബന്ധമന്ദുള സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ദസവനെ സച്ചുംഘടെനെയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

കഹിഴകന് ബഞാപറ്റ്റഹിസറ്റ് സഹിദയഞാളജഹികല് നസമഹിനെഞാരഹിയന്ദുനടെ മന്ദുന് സപസഹിഡേന്റെറ്റ്

കലൂടെഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സശ്രീപ്പെഹിള് .  അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു ബഞാപറ്റ്റഹിസറ്റ് സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മഹിരണറഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഏല്പ്പെഹികനപ്പെട ഉതരവഞാദേഹിസത്വതഹിനെറ്റ് ദചരന്നസഞായഹിരന്ദുന്നഹില ഇതരച്ചും പശഞാതലമന്ദുള

ഒരന്ദു വവ്യകഹി.  ഇസറ്റ് ഒരന്ദു കദതഞാലഹികഞാ പന്ദുദരഞാഹഹിസനനെ ഏല്പ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെറ്റ്

സന്ദുലവ്യമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. അസറ്റ് നെയസസന്ത നെശ്രീകദതകഞാളചച്ചും നെയപരമഞായ സമശ്രീപനെദതകഞാളചച്ചും

ഒരന്ദു അദമരഹികന് മസ ചഞായറ്റ് വറ്റ് ആണറ്റ് സപസഹിഫലഹിപ്പെഹിചസറ്റ്.

മസസത്വഞാസസന്തവ്യനതകന്ദുറഹിചചള അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ആ റഹിദപ്പെഞാരടറ്റ് സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്

ദനെരഹിടെന്ദുന്ന നവലചവഹിളഹികനള എടെന്ദുതന്ദു കഞാണഹികന്ദുന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല്

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് മറചളവരന്ദുനടെ ദമല് നെടെതന്ദുന്ന അടെഹിചമരതലന്ദുകനള പഞാദടെ

വഹിസറ്റ്മരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

മറചമസങ്ങനള സഞാഴറ്റ്തഹിനകടഞാനെന്ദുച്ചും അവനര മസച്ചുംമഞാറഞാനെന്ദുച്ചും സങ്ങള്കറ്റ്

അവസരനമഞാരന്ദുകന്ദുന്ന മസസത്വഞാസസന്തവ്യതഹിദല ഇതരച്ചും സപമന്ദുഖ സകഹിസറ്റ്സവ്യന്

സച്ചുംഘടെനെകള്നകലഞാച്ചും സഞാസറ്റ്പരവ്യമന്ദുളളൂ.  മഹിരണറഹിമഞാരന്ദുനടെ നകഞാളരന്ദുസഞായറ്റ്മകളചനടെ

ചരഹിസസനത നചഞാലഹി ക്ഷേമഞാപണച്ചും നചയഞാദനെഞാ എന്തഹിനെറ്റ് അങ്ങനനെനയഞാന്നഹിനനെ

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാദനെഞാ ദപഞാലന്ദുച്ചും അവര ഒരന്ദുകമല.  അവനര ദചഞാദേവ്യച്ചും നചയറ്റ്സഞാദലഞാ ?

നെഹിങ്ങള് മററ്റ് മസങ്ങളചനടെ നെന്മനയ അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്ന ഒരഞാളഞാനണങഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും

നെഹിങ്ങനള ഒരന്ദു അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുവഞാകഹി ചഹിസസശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും!

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി

digitized by www.sreyas.in



210

അദസസമയച്ചും അദമരഹികയഹിനല നസകന് ബഞാപറ്റ്റഹിസചകള് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും നചകന്ദുതഞാന്

ഭരഹികന്ദുന്ന അന്ധകഞാരതഹിനന്റെ മസമഞാനണന്നറ്റ് സപസറ്റ്സഞാവനെ ഇറകന്ദുകയന്ദുച്ചും അനസഴന്ദുസഹിയ

ആയഹിരകണകഹിനെറ്റ് സപഞാരഥനെഞാ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് വഹിസരണച്ചും നചയചകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  ഇസറ്റ്

നചയറ്റ്സ നസകന് ബഞാപറ്റ്റഹിസചകള് അറഹിയനപ്പെടെഞാത ഒരന്ദു നചറന്ദു സച്ചുംഘനമഞാന്നന്ദുമല മറഹിചറ്റ്

പസഹിനെഞ്ചറ്റ് ദേശലക്ഷേദതഞാളച്ചും അനെന്ദുയഞായഹികളചള അദമരഹികയഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ

ദസപഞാനടെസന്റെറ്റ്  വഹിഭഞാഗ്രമഞാണറ്റ് എദന്നഞാരകണച്ചും.  സപസഹിഡേന്റെറ്റ്  കഹിന്റെന് ,  ഹവസറ്റ് സപസഹിഡേന്റെറ്റ്

ദഗ്രഞാര ,  അച്ചുംബഞാസഡേര സശ്രീപ്പെഹിള് എന്നഹിവനരലഞാച്ചും ഈ വഹിഭഞാഗ്രതഹിനല അച്ചുംഗ്രങ്ങളഞാണറ്റ്.

അവരഹിനലഞാരഞാളചദപഞാലന്ദുച്ചും ഈ വശ്രീക്ഷേണനതനചഞാലഹി അവനര വഹിമരശഹികഞാന്

സയഞാറഞായഹില.  ഹഹിനന്ദുമസതഹിനല അന്ധകഞാരച്ചും നെശ്രീകന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും അസഹിനല അദനെകച്ചും

വഹിസഗ്രഹങ്ങള്കറ്റ് പകരച്ചും സകഹിസറ്റ്സന്ദുവഹിനന്റെ സപകഞാശച്ചും അസഹില് വവ്യഞാപഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുമഞായഹി

സപഞാരഥഹികന്ദുവഞാനെഞാണറ്റ് അവര എലഞാ സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികദളഞാടെന്ദുച്ചും ആഹത്വഞാനെച്ചും നചയറ്റ്സസറ്റ്.

യഞാഥഞാസ്ഥഹിസഹിക സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനെറ്റ് പന്ദുറതറ്റ് നെഹിഗ്രലൂഢശഞാസറ്റ്സസങ്ങനളയന്ദുച്ചും മററ്റ്

ആദവ്യഞാതഹിക സസമദേഞായങ്ങനളയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിനചഞാനക പഠനെച്ചും നെടെതന്ദുന്ന നെവ്യളൂ ഏജറ്റ്

അദമരഹികന്സറ്റ് ദപഞാനലയന്ദുള സച്ചുംഘടെനെകള്നകസഹിനരയന്ദുച്ചും ഇതരച്ചും സഗ്രലൂപ്പെചകള് ഇദസ

ആദരഞാപണങ്ങള് ഉന്നയഹികഞാറന്ദുണറ്റ്.   അവരഹിദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും അദമരഹികന് സറ്റ്കലൂളചകളഹില്

പരഹിണഞാമസഹിദഞാന്തച്ചും പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ് നെഹിറന്ദുതലഞാകഹികഞാന് സശമഹികന്ദുന്നന്ദു.  ചഹില

മദവ്യപടെഹിഞ്ഞഞാറന് ദസറചകളഹില് ഇകഞാരവ്യതഹില് ചഹില മന്ദുദന്നറങ്ങളചണഞാകഞാന്

അവരകറ്റ് കഴഹിഞ്ഞഹിടചമന്ദുണറ്റ്. അദമരഹികന് സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് മദസസരസത്വ വഹിശത്വഞാസഹികളചച്ചും

പന്ദുദരഞാഗ്രമനെഞാശയകഞാരന്ദുമഞാനണന്നസഹിനെറ്റ് ഇസഹില്പ്പെരച്ചും നസളഹിനവന്തറ്റ് ദവണച്ചും ?

ദലഞാകതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും പഹിദന്നഞാകമഞായ ചഹില മസസച്ചുംഘങ്ങള് ഇനപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും നെഹിലനെഹില്കന്ദുന്ന

നെഞാടെഞാണറ്റ് അദമരഹിക എന്നസഞാണറ്റ് യഞാഥഞാരഥവ്യച്ചും.

ആധന്ദുനെഹിക ദലഞാകതഹില് വച്ചുംശവഹിദദേത്വരപരമഞായ പരഞാമരശങ്ങള് നെടെതന്ദുന്നസറ്റ് ഇദപ്പെഞാള്

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികനപ്പെടെന്ദുന്നഹില.  കഞാരണച്ചും അസറ്റ് ശസസന്ദുസയന്ദുച്ചും സച്ചുംഘടനെങ്ങളചച്ചും

ക്ഷേണഹിചചവരന്ദുതന്ദുച്ചും.  എന്നഞാല് അദസ സമയച്ചും അദസസരച്ചും അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയഹില്

നെഹിന്നന്ദുണഞാകന്ദുന്ന മസവഹിദദേത്വരപരമഞായ പരഞാമരശങ്ങള് ഹഹിനന്ദുകള്കന്ദുദനെനര ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

നെഹിരദലഞാഭച്ചും നചഞാരഹിഞ്ഞന്ദു നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  അദമരഹികയഹില് ഒരന്ദു കറന്ദുത വച്ചുംശജനനെ

നെശ്രീദസഗ്രഞാ എന്നന്ദു വഹിളഹികന്ദുന്നസറ്റ് നസറഞായഹിരഹികന്ദുദമഞാള് ,  ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവഹിനനെ

വഹിസഗ്രഹഞാരഞാധകനനെന്നന്ദുച്ചും നചകന്ദുതഞാന് ദസവകഞാരനനെന്നന്ദുച്ചും വഹിളഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും.  ഞഞാന്

ദചഞാദേഹികനട ഒരഞാളഹിനന്റെ വച്ചുംശനത ദമഞാശമഞാകഹി പറയന്ദുന്നസഞാദണഞാ അദസഞാ അയഞാളചനടെ
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മസദതയന്ദുച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കഞാരദതയന്ദുച്ചും അധഹിദക്ഷേപഹികന്ദുന്നസഞാദണഞാ കലൂടെന്ദുസല് ദമഞാശച്ചും ?

നവളകഞാരന്ദുദടെസലഞാത മസപഞാരമരവ്യങ്ങനള അവമസഹികന്ദുന്നസന്ദുച്ചും അതരച്ചും

വച്ചുംശശ്രീയവഹിദദേത്വരനത സനന്നയഞാണറ്റ് കഞാണഹികന്ദുന്നസറ്റ്.

നറഡേദിഫഡ് അഭദിമകുഖനം

1.   ദജഞാണ് ദപഞാള് രണഞാമനന്റെ സനരശനെനതകന്ദുറഹിചചള സഞാങളചനടെ

അഭഹിസപഞായനമന്തഞാണറ്റ് ?  കദതഞാലഹിക പളഹിയന്ദുനടെ മസദമലദവ്യക്ഷേന് എന്ന നെഹിലയഹിലന്ദുച്ചും,

വതഹികഞാനന്റെ ഭരണഞാധഹികഞാരഹി എന്ന നെഹിലയഹിലന്ദുച്ചും ഉള അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ചന്ദുമസലകള്

ഒരന്ദുമഹിചച ദചരഞാറന്ദുളദപ്പെഞാള് ,  സഞാങളചനടെ വശ്രീക്ഷേണതഹില് അദദ്ദേഹച്ചും ഇസഹില് ഏസറ്റ്

ദറഞാളഹിലഞാണറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് സനരശനെച്ചും നെടെതന്ദുന്നസറ്റ് ?

ഏരവ്യനയ മസവല്കരഹികഞാനെന്ദുദദ്ദേശഹിചചള പന്ദുസഹിയ പദസഹികള്കറ്റ്

സന്ദുടെകമഹിടെന്ദുന്നസഹിനെഞായന്ദുള ഇതവണനത ഈ സനരശനെതഹിനെറ്റ് ഹചനെയന്ദുച്ചും,

ഹസവഞാനെന്ദുച്ചും,  സശശ്രീലങയന്ദുച്ചും അനെന്ദുമസഹി നെഹിദരധഹികന്ദുകയഞാണറ്റ് നചയറ്റ്സസറ്റ്.  ഒരന്ദു സകഹിസറ്റ്സവ്യന്

രഞാജവ്യമലഞാത ഇന്ഡേവ്യ,  ഹഹിനന്ദുഭലൂരഹിപക്ഷേ രഞാജവ്യമഞായ ഇന്ഡേവ്യ അദദ്ദേഹനത

അസഹിനെനെന്ദുവദേഹികന്ദുകയഞാണറ്റ് നചയറ്റ്സസറ്റ്.  അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹിനല

മസസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുകളഞായ ജനെങ്ങദളഞാടെറ്റ് ദപഞാപ്പെഹിനെറ്റ് കദൃസജ്ഞസയഞാണറ്റ് ദസഞാദന്നണസറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുമസതഹിദലകറ്റ് മസച്ചുംമഞാറഞാനെന്ദുള സപവരതനെങ്ങളചമഞായഹി നചലചന്ന ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുമസ

ദനെസഞാവഹിനെറ്റ് സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും ഒനരഞാറ പഞാശഞാസവ്യരഞാജവ്യവന്ദുച്ചും ഔദദേവ്യഞാഗ്രഹിക സത്വശ്രീകരണച്ചും

നെല്കന്ദുകയഹില സനന്ന.

ദപഞാപ്പെഹിനനെ ഒരന്ദു രഞാരറ്റ്സടെതലവന് എന്ന നെഹിലയഹില് അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്ന ചന്ദുരന്ദുകച്ചും

രഞാജവ്യങ്ങളചനടെ കലൂടതഹില് ഒന്നഞാണറ്റ് ഇന്ഡേവ്യ.  അദമരഹികയന്ദുച്ചും ഒടചമഹിക

പഞാശഞാസവ്യരഞാജവ്യങ്ങളചച്ചും ദപഞാപ്പെഹിനനെ ഒരന്ദു മസദമധഞാവഹിയഞായഹി മഞാസസദമ

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദുളളൂ.  സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും ദപഞാപ്പെറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകറ്റ് വരന്ദുന്നസറ്റ് ഒരന്ദു മദസസര

രഞാരറ്റ്സടെതഹിനന്റെ സലവനെഞായഹിടല മറഹിചറ്റ് ഒരന്ദു മസദമലദവ്യക്ഷേനെഞായഹിടഞാണറ്റ്.  അദദ്ദേഹച്ചും

നഡേല്ഹഹിയഹില് ഒരന്ദു വവ്യഞാപഞാര ചരചയഹിലല പനങടെന്ദുകന്ദുന്നസറ്റ് മറഹിചറ്റ് ഒരന്ദു

മസസദര്മ്മളനെതഹിലഞാണറ്റ്.  കദതഞാലഹിക പളഹികറ്റ് വളനര കഞാലപ്പെഴകമന്ദുളസന്ദുച്ചും സത്വയച്ചും

സപഖവ്യഞാപഹിസവന്ദുമഞായ ഒരന്ദു മസവല്കരണ നെയച്ചും സനന്നയന്ദുണറ്റ്. ഏരവ്യയന്ദുനടെ മസച്ചും മഞാറനത

ലക്ഷേവ്യമഞാകഹിയന്ദുള ഒരന്ദു സപദസവ്യക ഏരവ്യ സഹിദനെഞാഡേന്ദുച്ചും അവരകന്ദുണറ്റ്.  ദപഞാപ്പെറ്റ്
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ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകറ്റ് വരന്ദുന്നസറ്റ് കദതഞാലഹിക മസതഹിനന്റെ സപചരണതഹിനെന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകളചനടെ

മസച്ചുംമഞാറതഹിനെറ്റ് ദസപഞാതഞാഹനെച്ചും നെല്കന്ദുന്നസഹിനെന്ദുമഞാണറ്റ്.

ഈനയഞാരന്ദു സഞാഹചരവ്യതഹില് സത്വഭഞാവഹികമഞായന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും വളനര സസൗഹദൃദേപലൂരവമഞാകന്ദുച്ചും

വരന്ദുക.  എന്നഞാല് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ വരവഹിനെന്ദു പഹിന്നഹില് വവ്യകമഞായ ഒരന്ദു ഗ്രലൂഢ

ലക്ഷേവ്യവന്ദുമന്ദുണറ്റ്.  അദദ്ദേഹച്ചും ഇവഹിനടെ വരന്ദുന്നസറ്റ് ഇവഹിടെനത മഹഞാതഞാകളഞായ

ദയഞാഗ്രഹികദളയന്ദുച്ചും ഋരഹിമഞാദരയന്ദുച്ചും സനരശഹിചറ്റ് ബഹന്ദുമഞാനെഹികഞാദനെഞാ ഇവഹിടെന്ദുനത

മഹഞാദക്ഷേസസങ്ങദളഞാ സശ്രീരഥങ്ങദളഞാ സനരശഹികഞാദനെഞാ ഒന്നന്ദുമല.

ഇന്നറ്റ് കദതഞാലഹികപളഹികറ്റ് പഞാശഞാസവ്യദലഞാകനത സത്വധശ്രീനെച്ചും

നെരറ്റ്ടെനപ്പെടചനകഞാണഹിരഹികന്ദുകയഞാണറ്റ്.   ബഹന്ദുഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും കദതഞാലഹികരന്ദുച്ചും അവരന്ദുനടെ

വഹിശത്വഞാസങ്ങളഹില് നെഞാമ മഞാസസമഞായഹിടഞാണറ്റ് നെഹിലനകഞാളചന്നസറ്റ്.  ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ്

ബഹന്ദുഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും അദമരഹികന് കദതഞാലഹികരന്ദുച്ചും ജനെനെ നെഹിയസന്തണച്ചും

നെടെപ്പെഞാകന്ദുന്നവരഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് പളഹി അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹിചഹിടഹിലഞാതസഞാണറ്റ്.  അവര കദൃസവ്യമഞായഹി

പളഹികളഹില് പനങടെന്ദുകഞാറന്ദുമഹില.  സമന്നമഞായ പഞാശഞാസവ്യരഞാജവ്യങ്ങളഹില് നെഹിന്നറ്റ് പളഹികറ്റ്

ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും നെലദസഞാസഹില് ധനെസമഞാഹരണച്ചും നചയഞാന് കഴഹിയന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്. എന്നഞാല് അനസഞാരന്ദു

സളരന്നന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന സ്ഥഞാപനെമഞാണറ്റ്.  നകഞാഴഹിഞ്ഞന്ദു നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന അച്ചുംഗ്രബലച്ചും

പരഹിഹരഹികഞാതഹിടെദതഞാളച്ചും അവര ഗ്രന്ദുരന്ദുസരമഞായ സപസഹിസന്ധഹിദയയഞാണറ്റ് ദനെരഹിടെന്ദുന്നസറ്റ്.

ഇന്ഡേവ്യ ഇവഹിനടെയഞാണറ്റ് സപസകമഞാവന്ദുന്നസറ്റ്.  മസപരമഞായ ഭകഹിവഹിശത്വഞാസങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും,

സനെവ്യസ്ഥ ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും നെശ്രീണ ചരഹിസസമന്ദുള വലഹിനയഞാരന്ദു ജനെസയഞായ

ഇന്ഡേവ്യയറ്റ്കഞാണറ്റ് ഒരന്ദുപദക്ഷേ ഇകഞാരവ്യതഹില് പളഹിനയ ഏറവന്ദുച്ചും നെന്നഞായഹി

സഹഞായഹികഞാനെഞാവന്ദുക.  ഇവഹിനടെ നെഹിന്നന്ദുച്ചും അചന്മഞാരന്ദുച്ചും കനെവ്യഞാസറ്റ്സസശ്രീകളചച്ചും ആവഞാന്

സയഞാറന്ദുളവനര ഇരറ്റ്ടെച്ചുംദപഞാനല കനണതഞാന് ബന്ദുദഹിമന്ദുടഹില.

2.   ഭഞാരസതഹില് നെടെതഹിയഹിടചള നെഹിരബന്ധഹിസ മസപരഹിവരതനെങ്ങളചനടെ ദപരഹില്

ക്ഷേമഞാപണച്ചും നചദയണസറ്റ് സപധഞാനെമഞാനണന്നറ്റ് നെഹിങ്ങള് കരന്ദുസന്ദുന്നനസന്തന്ദു നകഞാണഞാണറ്റ് ?

സകഹിസറ്റ്സവ്യന് പളഹിയന്ദുനടെ അദമരഹികയഹിദലയന്ദുച്ചും ആസഫഹികയഹിദലയന്ദുച്ചും ഏരവ്യയഹിദലയന്ദുച്ചും

രകപങഹിലമഞായ ചരഹിസസച്ചും ഒരന്ദു സന്ദുറന്ന പന്ദുസറ്റ്സകമഞാണറ്റ്.  ഇന്നറ്റ് പരനക

അറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്നസന്ദുമഞാണസറ്റ്. അദമരഹികയഹില് ഞഞാന് ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന സ്ഥലനത സദദ്ദേശശ്രീയര

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചനടെ ഹകയഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും അവരനെന്ദുഭവഹിച പശ്രീഡേനെങ്ങളചനടെ കഥകള്

ഇനപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും എദന്നഞാടെന്ദു പറയഞാറന്ദുണറ്റ്.  പളഹിയഹിദലകറ്റ് നെടെകഞാന് വഹിസര്മ്മസഹിചവരന്ദുനടെ
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കഞാലന്ദുകള് നവടഹികളഞ്ഞസന്ദുച്ചും,  സപഞാരഥനെകള് ഉരന്ദുവഹിടെഞാതവരന്ദുനടെ നെഞാകന്ദുകള്

പഹിഴന്ദുനസടെന്ദുതസഹിദന്റെയന്ദുച്ചും ഭശ്രീകരഞാനെന്ദുഭവങ്ങള് .  പളഹി ഇന്നവകഞാശനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ് അവരന്ദുനടെ

അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസ ഒരന്ദു പഴങഥ മഞാസസമഞാനണന്നഞാണറ്റ്.  എന്നഞാല് നെഞാസഹി ജരമനെഹിയഹിലന്ദുച്ചും

ഫഞാസഹിസറ്റ് ഇറലഹിയഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു സപമന്ദുഖ സത്വഞാധശ്രീനെ ശകഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു സകഹിസറ്റ്സവ്യന്പളഹി.

അവദരഞാരഹികലന്ദുച്ചും ഹഹിററ്റ്ലനറദയഞാ മന്ദുദസഞാളഹിനെഹിദയദയഞാ എസഹിരതഹില എന്നസറ്റ്

വഹിസറ്റ്മരഹികനപ്പെടെഞാവന്ദുന്നസല.

ഇവഹിടെനത സപധഞാനെകഞാരവ്യച്ചും,  ആതഞാരഥമഞായ ഒരന്ദു ക്ഷേമഞാപണതഹിനന്റെ അഭഞാവതഹില്

ഇതരച്ചും സകലൂരകദൃസവ്യങ്ങള്കറ്റ് കഞാരണമഞായ മദനെഞാഭഞാവങ്ങള് സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്

ഉദപക്ഷേഹിചച എന്നറ്റ് എങ്ങനനെയഞാണറ്റ് മറചളവരകറ്റ് വഹിശത്വസഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുക എന്നസഞാണറ്റ്.

ബഞാഹവ്യമഞായ അസകമച്ചും നചയചന്നഹിനലങഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും ഇതരച്ചും മസച്ചുംമഞാറ മദനെഞാഭഞാവച്ചും

അവരന്ദുന്നച്ചും വയറ്റ്കന്ദുന്ന സമലൂഹങ്ങനള സവണനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്നസഞാണറ്റ്.  സങ്ങളചനടെ ഹപസദൃക

വഹിശത്വഞാസങ്ങള്കന്ദുച്ചും ആചഞാരങ്ങള്കന്ദുച്ചും എസഹിനര ജനെങ്ങനള സഹിരഹിചച വഹിടചനകഞാണറ്റ്

ഒടനെവധഹി ഹഹിനന്ദു സമന്ദുദേഞായങ്ങദളയന്ദുച്ചും കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബങ്ങദളയന്ദുച്ചും പളഹി മന്ദുറഹിനപ്പെടെന്ദുതഹിയഹിടചണറ്റ്.

സദദ്ദേശശ്രീയരഞായ അദമരഹികകഞാരനകസഹിദരയന്ദുച്ചും കറന്ദുതവരഗ്രകഞാരഞായ

ആസഫഹികകഞാരനകസഹിദരയന്ദുച്ചും നെടെതഹിയഹിടചള അടെഹിചമരതലന്ദുകളചനടെ ദപരഹില്

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് ചഹില ക്ഷേമഞാപണങ്ങനളഞാനക നെടെതഹിയഹിടചണറ്റ്.  എങഹില് പഹിനന്ന

എന്തന്ദുനകഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുകദളയന്ദുച്ചും അതരതഹില് പരഹിഗ്രണഹിചച കലൂടെഞാ ?  എന്തഞാ അവരന്ദുച്ചും

മനെന്ദുരവ്യരദല ?

3.   ചരഹിസസതഹിലന്ദുച്ചും ഇന്നനതകഞാലതന്ദുച്ചും ആരന്ദുച്ചും ഉതരവഞാദേഹിസത്വച്ചും ഏനറടെന്ദുകഞാതസന്ദുച്ചും

ക്ഷേമഞാപണച്ചും നചയഞാതസന്ദുനമഞാനകയഞായ ഇതരതഹിലന്ദുള പല സച്ചുംഭവങ്ങളചച്ചും ഉണദലഞാ.

ഇന്നനത സഞാഹചരവ്യതഹില് അവനയ പന്ദുനെരന്ദുജശ്രീവഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ് നെലസഞാദണഞാ ?

അസന്ദുനകഞാണറ്റ് എന്തന്ദു സപദയഞാജനെമന്ദുണഞാവഞാനെഞാണറ്റ് ?

ഇവഹിനടെ സപധഞാനെ സപശറ്റ്നെച്ചും കഴഹിഞ്ഞ കഞാലങ്ങളഹില് അതരച്ചും ആസകമങ്ങള്കറ്റ്

കഞാരണമഞായ അദസ മദനെഞാഭഞാവങ്ങളചച്ചും നപരന്ദുമഞാറങ്ങളചച്ചും ഇനപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും അദസപടെഹി സന്ദുടെരന്ദുന്നന്ദു

എന്നസഞാണറ്റ്.  ഇന്നന്ദുച്ചും കദതഞാലഹികഞാ പളഹിയന്ദുനടെ ഔദദേവ്യഞാഗ്രഹിക നെയച്ചും ഹഹിനന്ദു,  ബന്ദുദ,

ഹജനെ,  സഹിഖറ്റ് സന്ദുടെങ്ങഹിയ ഭഞാരസശ്രീയ മസങ്ങള് സസവ്യ മസങ്ങളല എന്നസഞാണറ്റ്.  ഇസറ്റ്

പരസറ്റ്പരമന്ദുള   അവഹിശത്വഞാസദതയന്ദുച്ചും ധഞാരണപ്പെഹിശകഹിദനെയന്ദുച്ചും ദസപഞാതഞാഹഹിപ്പെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

ഇനെഹിയന്ദുച്ചും അസകമങ്ങള്കറ്റ് കഞാരണമഞാകന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.
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ഒരഹികല് സങ്ങളചനടെ ദമല്ദകഞായറ്റ്മ ഉറപ്പെഹികഞാന് ദവണഹി നവളകഞാരഞായ

യലൂദറഞാപവ്യനഞാര നെവ്യഞായശ്രീകരഹിചഹിരന്ദുന്ന സങ്ങളചനടെ വച്ചുംശമഹഹിമനയഞാന്നന്ദുച്ചും ഇന്നറ്റ് ആരന്ദുച്ചും

അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നഹില.  എന്നഞാല് മസമഹഹിമനയ പറഹിയന്ദുള അവകഞാശവഞാദേച്ചും -  അസഞായസറ്റ്

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും മഞാസസമഞാണറ്റ് സസവ്യമസനമന്നന്ദുച്ചും മറചളവനയലഞാച്ചും വവ്യഞാജനമന്നന്ദുമന്ദുള വഞാദേച്ചും -

ഇദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സന്ദുടെരന്ദുന്നന്ദു.  വച്ചുംശമഹഹിമ ദപഞാനലസനന്ന മസമഹഹിമ അവകഞാശനപ്പെടെന്ദുന്നസന്ദുച്ചും

പഹിന്തഹിരഹിപ്പെനെന്ദുച്ചും മന്ദുന്വഹിധഹി നെഹിറഞ്ഞസന്ദുമഞാണറ്റ്.

4.   ഹഹിനന്ദുകളചനടെ ദനെനര സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് നെടെതഹിയ അസഹിസകമങ്ങളഹില്

ഏസഹിനലഞാനകയഞാണറ്റ് ദപഞാപ്പെറ്റ് ക്ഷേമഞാപണച്ചും നെടെതണനമന്നറ്റ് സഞാങള് ആവശവ്യനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ് ?

അവയഹിദലനസങഹിലന്ദുച്ചും ചഹിലസറ്റ് ദപനരടെന്ദുതറ്റ് പറയഞാദമഞാ ?

ദഗ്രഞാവ ഇങത്വഹിസഹിരന് ആണറ്റ് ഒരന്ദുപദക്ഷേ അവയഹില് ഏറവന്ദുച്ചും നെശ്രീചമഞായസറ്റ്.

ദേശഞാബറ്റ്ദേങ്ങദളഞാളച്ചും നെശ്രീണന്ദുനെഹിന്ന ആ ഹപശഞാചഹികസയഹില് ആയഹിരകണകഹിനെറ്റ്

ഹഹിനന്ദുകള് പശ്രീഡേഹിപ്പെഹികനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും,  നകഞാലനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും,  നെലൂറന്ദുകണകഹിനെറ്റ് ദക്ഷേസസങ്ങള്

നെശഹിപ്പെഹികനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  സദദ്ദേശശ്രീയ അദമരഹികനര വച്ചുംശഹസവ്യ നചയറ്റ്സ അദസ

സമലൂഹമഞാണറ്റ് ഇസന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സസറ്റ്.  എന്നഞാല് പളഹിയന്ദുനടെ എകഞാലദതയന്ദുച്ചും നെഹിലപഞാടെറ്റ്

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ദമഞാശമഞാനണന്നന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകള് മസച്ചുംമഞാറഞാനസ അവര രക്ഷേ അരഹഹികന്ദുന്നഹില

എന്നസന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഇസറ്റ് വലഹിയ പശ്രീഡേനെങ്ങള്കറ്റ് വളച്ചും വചറ്റ് നകഞാടെന്ദുകന്ദുകയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

എനന്തഞാനകയഞായഞാലന്ദുച്ചും നെഹിങ്ങള് എനന്റെ മസതഹില് ദചരഞാത പക്ഷേച്ചും

എനന്നദന്നകന്ദുമഞായഹി നെഹിസവ്യനെരകതഹില് പസഹികന്ദുച്ചും എന്നറ്റ് ഞഞാന് സശ്രീരതന്ദുച്ചും

വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നന്ദുനണങഹില് നെഹിങ്ങനള 'രക്ഷേഹികഞാന് '  ദവണഹി ഞഞാന് ഏസറച്ചും വനരയന്ദുച്ചും

ദപഞാകണച്ചും.  ഈ വഹിശത്വഞാസച്ചും വളനര എളചപ്പെതഹില് നകഞാടെഹിയ പശ്രീഡേനെങ്ങളഹിദലകറ്റ്

നെയഹികന്ദുന്നന്ദു.

5.  സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള്നകസഹിനര നപനടന്നഹിങ്ങനനെ സപസഹികരഹികഞാന് എന്തഞാണറ്റ് കഞാരണച്ചും ?

ഈ ദകഞാപച്ചും അസസ നപനടന്നന്ദുണഞായനസഞാന്നന്ദുമല.  ഇന്നഹിദപ്പെഞാള് കന്ദുനറകലൂനടെ

കഞാരവ്യങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് സഹിരഹിചറഹിവന്ദുള ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുസമലൂഹവന്ദുച്ചും ഇതരച്ചും സപശനെങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ്

ചരച നചയഞാന് കലൂടെന്ദുസല് വലഹിയ മഞാദവ്യമ ദലഞാകവന്ദുമന്ദുണറ്റ്.  അടെഹിചമരതനപ്പെട എലഞാ

മസസഞാമലൂഹവ്യ വഹിഭഞാഗ്രങ്ങളചച്ചും ഇതരതഹില് അവരന്ദുനടെ സപസഹിദരധച്ചും അറഹിയഹികന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.
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ഹഹിനന്ദുകള് സങ്ങദളഞാടെറ്റ് സപസശ്രീക്ഷേഹികന്ദുന്ന ദപഞാനല നപരന്ദുമഞാറന്ദുന്നഹില എന്നന്ദുകഞാണന്ദുദമഞാള്

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് വളനര നപനടന്നറ്റ് സനന്ന സപസഹിദരധഹികന്ദുന്നന്ദു. സഞാമഞാനെവ്യമഞായഹി സങ്ങളഞാണറ്റ്

ഏറവന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസല് അവദഹളനെതഹിനെറ്റ് വഹിദധയമഞായഹിടചളനസങഹിലന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുകള് വളനര

കന്ദുറചറ്റ് മഞാസസദമ സപസഹിദരധഹികന്ദുന്നന്ദുളളൂ.  ഇതരതഹിലന്ദുള ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദു ഉണരവറ്റ്

ഒഴഹിവഞാകഞാനെഞാവഞാതസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ശരഹികന്ദുള ദചഞാദേവ്യച്ചും എന്തന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ് ഇസറ്റ് ഇസസയന്ദുച്ചും

ഹവകഹിയസറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ്.  മനറഞാരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും ഹഹിനന്ദുമസതഹിദലകറ്റ് പന്ദുനെനഃപരഹിവരതനെച്ചും

നചയചന്ന സപസകഹിയ സന്ദുടെങ്ങഹിയഹിടചണറ്റ് എന്നസഞാണറ്റ്.  സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് ഇസറ്റ് ഒരന്ദു

ഭശ്രീരണഹിയഞായഹി കഞാണന്ദുന്നന്ദു. അവരസറ്റ് സപദസവ്യകച്ചും ചലൂണഹികഞാണഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.

ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ സപശറ്റ്നെച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹില് വളരന്നന്ദു നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന സകഹിസറ്റ്സവ്യന് മസച്ചുംമഞാറ

സപവരതനെങ്ങളഞാണറ്റ്.  രഞാജവ്യനമങ്ങന്ദുച്ചും ദനെഞാകലൂ.  സപദസവ്യകഹിചറ്റ് ദേക്ഷേഹിദണന്തവ്യയഹില് .

അവനരലഞായഹിടെതന്ദുച്ചും വവ്യഞാപഹിചച കഴഹിഞ്ഞഹിരഹികന്ദുന്നസഞായഹി നെഹിങ്ങള്കറ്റ് കഞാണഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും.

6.   എന്തന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ് അവര ഹഹിനന്ദുകളചനടെ കണഹില് മന്ദുസശ്രീങ്ങള്കന്ദു പകരച്ചും

നവറന്ദുകനപ്പെടെന്ദുന്നവരഞായഹി സശ്രീരന്നസറ്റ് ?  ദസഞാണഹിയഗ്രഞാന്ധഹി ഒരന്ദു സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ആണറ്റ്

എന്നസഞാണറ്റ് വഹി എചറ്റ് പഹി യന്ദുനടെ സപചരണങ്ങള്കറ്റ് ആകച്ചും കലൂടഹിയസറ്റ് എന്നന്ദു പറഞ്ഞഞാല്

അനസസസദതഞാളച്ചും ശരഹിയഞാണറ്റ് ?

ഹഹിനന്ദുകള് സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികനള നവറന്ദുകന്ദുന്നന്ദു എന്നന്ദു ഞഞാന് കരന്ദുസന്ദുന്നഹില.  അവര

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികനള മസച്ചും മഞാറഹിനയടെന്ദുകഞാനെഞായഹി ഉന്നച്ചും വയറ്റ്കന്ദുകദയഞാ നചകന്ദുതഞാന്

ദസവകനരന്നന്ദു വഹിളഹികന്ദുകദയഞാ നചയചന്നഹില.  എന്നഞാല് ബഹില് കഹിന്റെണന്ദുച്ചും അല് ദഗ്രഞാറന്ദുച്ചും

അച്ചുംഗ്രങ്ങളഞായ സദസണ് ബഞാപ്പെഹിസചകള് എന്ന അദമരഹികയഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും വലഹിയ

ദസപഞാനടെസന്റെറ്റ്  വഹിഭഞാഗ്രച്ചും സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് ഹഹിനന്ദുകനള വഹിളഹികന്ദുന്നസറ്റ് അങ്ങനനെയഞാണറ്റ്.

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചനടെ മനെസഹില് സങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ്  നവറന്ദുപ്പെചച്ചും അവഹിശത്വഞാസവന്ദുച്ചും വളരന്ദുന്നസഹിനെറ്റ്

കഞാരണമഞായ മന്ദുന്വഹിധഹികനളയഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുകള് ദചഞാദേവ്യച്ചുംനചയചന്നസറ്റ്.  ഒടച വളനര

ഹഹിനന്ദുകളചനടെ വശ്രീടെന്ദുകളഹില് നെഹിങ്ങള്കറ്റ് സകഹിസറ്റ്സന്ദുവഹിനന്റെ ഒരന്ദു ചഹിസസച്ചും കഞാണഞാന്

കഴഹിദഞ്ഞകന്ദുച്ചും.  എന്നഞാല് ഒരന്ദു സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹിയന്ദുനടെ വശ്രീടഹിലന്ദുച്ചും നെഹിങ്ങള്കറ്റ് സശശ്രീകദൃരറ്റ്ണനന്റെ

ഒരന്ദു ചഹിസസച്ചും കഞാണഞാന് കഴഹിയഹില.

ഹഹിനന്ദുകള് മന്ദുസശ്രീങ്ങദളയന്ദുച്ചും നവറന്ദുകന്ദുന്നഹില.  ഹഹിനന്ദുകള് വഹിസഗ്രഹഞാരഞാധകരന്ദുച്ചും,

ബഹന്ദുഹദേവ വഹിശത്വഞാസഹികളചച്ചും കഞാഫഹിറന്ദുകളചച്ചും ആനണന്നന്ദുച്ചും അവര അലഞാഹന്ദുവഹിനന്റെ

ദേദൃരറ്റ്ടെഹിയഹില് സന്ദുലയഞാന് വഹിധഹികനപ്പെടവരഞാനണന്നസന്ദുമഞാണറ്റ് മന്ദുസശ്രീങ്ങളചനടെ നപഞാസന്ദുവഞായ

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി
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കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ് മന്ദുസശ്രീങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് അങ്ങനനെയന്ദുള ഒരന്ദു

സഹിദഞാന്തങ്ങളചമഹില.  സങ്ങനള മസച്ചും മഞാറചന്നസഹിനെഞായഹി നെലൂറഞാണന്ദുകദളഞാളമഞായഹി ഇന്നന്ദുച്ചും

സന്ദുടെരന്നന്ദുവരന്ദുന്ന സശമങ്ങള്നകസഹിദരയന്ദുള ഒരന്ദു സഹിരഹിചടെഹി മഞാസസമഞാണറ്റ്

കദൃസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികദളഞാടെന്ദുച്ചും മന്ദുസശ്രീങ്ങദളഞാടെന്ദുമന്ദുള ഹഹിനന്ദുകളചനടെ അസപഹിയച്ചും.

ദസഞാണഹിയഗ്രഞാന്ധഹി രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയച്ചും വഹിടഞാലന്ദുച്ചും വഹി എചറ്റ് പഹിയന്ദുനടെ സപചരണച്ചും നെഹിലകന്ദുച്ചും എന്നന്ദു

ഞഞാന് കരന്ദുസന്ദുന്നഹില. ദസഞാണഹിയഞാഗ്രഞാന്ധഹി സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹിയഞാണറ്റ് എന്നസറ്റ് ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ് ഒരന്ദു

സപശറ്റ്നെമഞായഹി ദസഞാന്നന്ദുന്നസറ്റ് സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളചനടെ മസച്ചുംമഞാറ സശമങ്ങള് കഞാരണമഞാണറ്റ്.

അദമരഹികയഹിനല ഹഹിനന്ദുകള് വളനര സജശ്രീവമഞായഹി സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികനള മസച്ചുംമഞാറഞാന്

സശമഹിചചനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു ദവളയഹില് അവഹിടെന്ദുനത ഒരന്ദു സപധഞാനെ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ

പഞാരടഹിയന്ദുനടെ സലപ്പെതറ്റ് ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദു വരഹികകലൂടെഹി നചയറ്റ്സഞാല് എങ്ങഹിനനെയഹിരഹികന്ദുച്ചും ?

ഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും അദമരഹികകഞാരകന്ദുച്ചും അസറ്റ് സദന്തഞാരച്ചും പകരന്ദുകയഹില എന്നസറ്റ് വവ്യകമഞാണറ്റ്.

അദസ ഇവഹിദടെയന്ദുച്ചും സച്ചുംഭവഹിചഹിടചളളൂ.

ഏരവ്യയന്ദുനടെ മസച്ചുംമഞാറ പദസഹിസനന്ന എന്തഹിനെഞാണറ്റ് ?  സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

ഭഞാരയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ഒനക കഞാരവ്യതഹില് ബഹന്ദുസത്വനത അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു

ദലഞാകവവ്യവസ്ഥയഹില് ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന നെഞാച്ചും മസങ്ങളഹിനല ബഹന്ദുസത്വദതയന്ദുച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന്

ബഞാധവ്യസ്ഥരദല ?  ഏരവ്യയഹിനല മസങ്ങള് മഹസത്വമന്ദുളവയദല ?  അവ ദലഞാകതഹിനെറ്റ് ഒരന്ദു

മന്ദുസല്കലൂടദല ?  എന്തന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ് പഞാശഞാസവ്യര ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകറ്റ് വരന്ദുന്നസറ്റ് ?

സങ്ങളചനടെ പഞാശഞാസവ്യ സകഹിസറ്റ്സവ്യന് പശഞാതലതഹില് നെഹിന്നറ്റ് പഠഹികഞാന് കഴഹിയഞാത

ആദവ്യഞാതഹിക പഞാഠങ്ങള് പഠഹികന്ദുന്നസഹിനെഞായഹിടദല സപധഞാനെമഞായന്ദുച്ചും അവര വരന്ദുന്നസറ്റ് ?

ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ ജനെസച്ചുംഖവ്യയഹില് നവറന്ദുച്ചും മലൂന്നന്ദു ശസമഞാനെതഹില് സഞാനഴ മഞാസസമഞാണറ്റ്

കദൃസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികളഞായഹിടചളസറ്റ് പഹിനന്നന്തഹിനെറ്റ് നെഞാമവനര ഭയനപ്പെടെണച്ചും എന്നഞാണറ്റ് മററ്റ് ചഹിലര

വഞാദേഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  എന്നഞാല് ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ വടെകറ്റ് കഹിഴകന് സച്ചുംസ്ഥഞാനെങ്ങള് ദപഞാനല

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനെന്ദു കശ്രീഴഹില് വന്നന്ദു കഴഹിഞ്ഞ സപദദേശങ്ങള് ,  സകദമണ രഞാജവ്യതഹിനന്റെ മററ്റ്

ഭഞാഗ്രങ്ങദളഞാടെന്ദുള ബന്ധച്ചും കന്ദുറകന്ദുകയന്ദുച്ചും വഹിഘടെനെവഞാദേതഹിദലകറ്റ് ദപഞാകന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയചന്നസഞായഹിടഞാണറ്റ് കഞാണന്ദുന്നസറ്റ്.  ഭഞാവഹിയഹില് നെഞാടെകശ്രീയമഞായ ദസഞാസഹില് സനന്ന

ഇവഹിടെനത മസച്ചുംമഞാറ ദസഞാസറ്റ് ഉയരഞാനെന്ദുള സഞാദവ്യസയന്ദുച്ചും സളഹികളയഞാന് കഴഹിയഹില.

ഒരഞാള് നെഹിങ്ങളചനടെ ദനെനര ഒരന്ദു നവടെഹിയന്ദുസഹിരതസറ്റ് ദദേഹതന്ദുനകഞാണഹില എന്നസറ്റ് അസഹിനനെ

ഗ്രസൗരവമഞായഹി എടെന്ദുകഞാസഹിരഹികഞാനെന്ദുള കഞാരണമല.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും അയഞാള് കന്ദുനറകലൂടെഹി
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നെനലഞാരന്ദു ദസഞാകഹില് സഹിര നെഹിറചച നകഞാണഹിരഹികന്ദുക കലൂടെഹിയഞാനണങഹില് .   ഈ മസച്ചുംമഞാറ

പരഹിപഞാടെഹി സന്ദുടെങ്ങഹിയസന്ദുസനന്ന വളനര ദമഞാശനമന്നസഞാണറ്റ് ഇവഹിടെനത മന്ദുഖവ്യവഹിരയച്ചും.

7.   ഒരന്ദു മന്ദുന് കദതഞാലഹികന് എന്ന നെഹിലകറ്റ് ദപഞാപ്പെഹിനന്റെ സനരശനെനത നെഹിങ്ങള്

സച്ചുംശയഹികഞാന് കഞാരണനമന്തറ്റ് ?  ദപഞാപ്പെറ്റ് ദജഞാണ് ദപഞാള് രണഞാമനെഹില്

സച്ചുംശയഞാസറ്റ്പദേമഞായഹി എന്തഞാണറ്റ് നെഹിങ്ങള് കഞാണന്ദുന്നസറ്റ് ?

ഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും കദതഞാലഹികരകന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസദതഞാടെറ്റ് അസസവലഹിയ ബഹന്ദുമഞാനെനമഞാന്നന്ദുമഹില

എന്ന കഞാരവ്യച്ചും ഒരന്ദു മന്ദുന് കദതഞാലഹികനനെന്ന നെഹിലയഹില് എനെഹികറ്റ് നെന്നഞായഹി സനന്ന

അറഹിയഞാച്ചും. സദദ്ദേശശ്രീയ അദമരഹികനര മസച്ചുംമഞാറഹി നെരകതഹില് നെഹിന്നറ്റ് രക്ഷേഹികന്ദുന്നസഹിനെഞാണറ്റ്

എനന്റെ അര്മ്മഞാവന് മഹിരണറഹിയഞായസറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുകദളയന്ദുച്ചും അദസ ഗ്രണതഹിലഞാണറ്റ്

നപടെന്ദുതഹിയഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  ഇദപ്പെഞാഴനത ദപഞാപ്പെറ്റ് ദലഞാകനമങ്ങന്ദുച്ചും

സകഹിസറ്റ്സശ്രീയവല്കരണതഹിനെറ്റ് ആകച്ചും നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്ന അറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്ന ഒരന്ദു

യഞാഥഞാസ്ഥഹിസഹികനെഞാണറ്റ്.  എന്നഞാല് അദദ്ദേഹച്ചും സനന്റെ സപവദൃതഹികനള

സഞാമലൂഹവ്യസത്വഞാസസന്തവ്യതഹിനന്റെ മലൂടെന്ദുപടെച്ചും അണഹിയഹിചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഇന്നറ്റ് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസനതദപ്പെഞാനല സനന്ന ബഹന്ദുമഞാനെഹികനപ്പെദടെണ ഒരന്ദു ആദവ്യഞാതഹിക

മസമഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എന്നന്ദു പറയന്ദുന്ന ഒനരഞാറ സപമന്ദുഖ കദതഞാലഹിക ദനെസഞാവഹിദനെയന്ദുച്ചും

പഞാശഞാസവ്യദദേശങ്ങളഹില് കഞാണഞാനെഞാവഹില.  ഹഹിനന്ദു ഇന്ഡേവ്യനയ കദതഞാലഹിക

വഹിശത്വഞാസതഹിദലകറ്റ് മസച്ചുംമഞാറചന്നസഹില് അവനരങ്ങഞാനെന്ദുച്ചും വഹിജയഹികന്ദുകയഞാനണങഹില്

ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ ദവദേഞാന്തപരവന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്രപരവന്ദുമഞായ പഞാരമരവ്യങ്ങള്കറ്റ് അറന്ദുസഹി വരന്ദുതന്ദുച്ചും.

അസറ്റ് മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹികഞാകമഞാനെച്ചും ഉള  നെരറ്റ്ടെവന്ദുമഞായഹിരഹികന്ദുച്ചും.   ദലഞാകതഹില് ഇരറ്റ്ടെച്ചും

ദപഞാനല സകഹിസറ്റ്സവ്യന് രഞാജവ്യങ്ങളചണറ്റ്.  എന്നഞാല് ഒദരനയഞാരന്ദു ഇന്ഡേവ്യ മഞാസസദമ ഉളളൂ.  ഈ

രഞാജവ്യതഹിനന്റെ സനെഹിമയന്ദുച്ചും മഹസത്വവന്ദുച്ചും സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹില് നെഹിന്നന്ദുണഞായസല സഞാനെന്ദുച്ചും.

കദതഞാലഹിക വഹിശത്വഞാസതഹിനെറ്റ് മററ്റ് വഹിശത്വഞാസങ്ങനള ഹകപ്പെഹിടെഹിയഹില് ഒസന്ദുകഹിയസഹിനന്റെ

നെശ്രീണ ചരഹിസസവന്ദുമന്ദുണറ്റ്.  സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിനന്റെ ദമല്ദകഞായറ്റ്മയറ്റ്കറ്റ് കശ്രീഴഹില് ഒസന്ദുങ്ങഞാന്

സയഞാറന്ദുളവനയ ഒരന്ദു പരഹിധഹിവനര അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാനെന്ദുച്ചും അവര സയഞാറഞാകഞാറന്ദുണറ്റ്.

ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ് അരഹിസറ്റ്ദടെഞാടഹിലഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ദപ്ലേദറഞായന്ദുനടെയന്ദുച്ചും സപഞാചശ്രീനെ സഗ്രശ്രീകറ്റ്

സസത്വദേരശനെങ്ങനള വശനപ്പെടെന്ദുതഹി സകഹിസറ്റ്സവ്യന് ഹദേവശഞാസറ്റ്സസതഹിനന്റെ അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞാകഹി

അസഹിനനെ മഞാറഹി.  ഹഹിനന്ദു ബന്ദുദ മസങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഇദസ ദപഞാനല സകഹിസറ്റ്സന്ദുവഹിനന്റെ
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സദനശതഹിനെന്ദു മന്ദുദന്നഞാടെഹിയഞായഹി വന്ന മസങ്ങള് എന്ന നെഹിലകറ്റ് മഞാസസച്ചും ചഹിസസശ്രീകരഹികഞാന്

അവര ആസഗ്രഹഹികന്ദുന്നന്ദു.  

ദേക്ഷേഹിദണന്തവ്യയഹില് സകഹിസറ്റ്സവ്യന് പഞാസഹിരഹിമഞാര ഹഹിനന്ദു സനെവ്യഞാസഹിമഞാനരദപ്പെഞാനല ദവരച്ചും

ധരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അവരന്ദുനടെ സച്ചുംഘടെനെകനള ആസശമങ്ങള് എന്നന്ദു വഹിളഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.

അദസസമയച്ചും അവര മന്ദുഴന്ദുകഹിയഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ് മസപരഹിവരതനെതഹിലഞാണറ്റ്.  അവര ഈ

ഹഹിനന്ദു ദവരവഹിധഞാനെച്ചും ധരഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഹഹിനന്ദുപഞാരമരവ്യദതഞാടെന്ദുള ബഹന്ദുമഞാനെച്ചും

നകഞാനണഞാന്നന്ദുമല മറഹിചറ്റ് ആ സപദദേശതന്ദുള ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസനത കലൂടെന്ദുസല്

സത്വശ്രീകഞാരവ്യമഞാകഹി സശ്രീരകഞാന് മഞാസസമഞാണറ്റ്. ഹഞാച്ചുംബരഗ്രര ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടെഞാത ഹഹിനന്ദുകള്കഞായഹി

മകറ്റ്നഡേഞാണഞാള്ഡേറ്റ്സറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് നവജഹിദററഹിയന് ബരഗ്രര നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്നസന്ദു

ദപഞാനലയഞാണസറ്റ്.

അസന്ദുദപഞാനല ദപഞാപ്പെറ്റ് ഭഞാരസതഹിനന്റെ മഹഹിമനയ ഒനക വഞാഴറ്റ്തഹി സച്ചുംസഞാരഹിദചകഞാച്ചും.

സഞാദഹഞാദേരവ്യതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും മനെന്ദുരവ്യഞാവകഞാശതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ആവശവ്യകസനയകന്ദുറഹിചചച്ചും

ഉദേറ്റ്ദബഞാധഹിപ്പെഹിദചകഞാച്ചും.  എന്നഞാല് ഹഹിനന്ദുകള് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസതഹിദലകറ്റ് മസച്ചുംമഞാദറണസഹില

എന്നറ്റ് സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും പറയഹില.  ഇന്ഡേവ്യയഹിനല പഞാവനപ്പെടവരന്ദുനടെ മനെസഹില് കയറഹിപ്പെറഞാന്

ദവണഹി സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും സഹജശ്രീവഹി സറ്റ്ദനെഹതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും സമസത്വതഹിദന്റെയന്ദുച്ചും

ജനെഞാധഹിപസവ്യതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും മസമഞാണറ്റ് എന്നദദ്ദേഹച്ചും ചഹിസസശ്രീകരഹിദചകഞാച്ചും.  എന്നഞാല്

ചരഹിസസപരമഞായഹി ദനെഞാകഹിയഞാല് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും രഞാജഞാധഹികഞാരദതഞാടെന്ദുച്ചും,  ദകഞാളണഹി

ഹസനെവ്യങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും,  ഫഞാസഹിസറ്റ് ഭരണകലൂടെങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും,  അടെഹിചമരതല്

സച്ചുംവഹിധഞാനെങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും ഹകദകഞാരതഹിരന്ദുന്നവരഞാനണന്നറ്റ് കഞാണഞാച്ചും.

മഞാനെവഹികസനയ സപകശ്രീരതഹികന്ദുന്ന ഇതരച്ചും നപഞാസന്ദു സപസറ്റ്സഞാവനെകനള

മസസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുനടെ ലക്ഷേണമഞായന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെന്ദു കഹിടഹിയ അച്ചുംഗ്രശ്രീകഞാരമഞായന്ദുച്ചും

ഒനക ഹഹിനന്ദുകള് നസറഹിദരഹികഞാറന്ദുണറ്റ്.  സങ്ങളചനടെ മസനത

വശശ്രീകരഹിനചടെന്ദുകന്ദുന്നസഹിനനെ ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെറ്റ് ദനെനരയന്ദുള സപദസവ്യക സഞാസറ്റ്പരവ്യമഞായഹി

അവര നസറഹിദരഹിദചകന്ദുച്ചും.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ദപഞാകന്ദുന്നഹിടെദതഞാളച്ചും ശരഹിസനന്ന,  പദക്ഷേ അസറ്റ്

സകഹിസറ്റ്സന്ദുവഹിനനെ സത്വശ്രീകരഹികന്ദുദമഞാദഴ അസഹിനന്റെ യഥഞാരര ലക്ഷേവ്യപലൂരതഹി

ഹകവരഹികന്ദുകയന്ദുളളൂ എന്നസഞാണറ്റ് പന്ദുസഹിയ കദതഞാലഹികഞാ നെയച്ചും.  ഇസറ്റ് അദസ

മസച്ചുംമഞാറനെയച്ചും സനന്നയഞാണറ്റ്.  കന്ദുനറകലൂടെഹി ഒസന്ദുകദതഞാനടെ നചയചന്നസറ്റ് എന്നന്ദു മഞാസസച്ചും.

ഹഹിനന്ദുമസനത നചകന്ദുതഞാനന്റെ മസച്ചും എന്നറ്റ് ചഹിസസശ്രീകരഹികന്ദുന്ന അദമരഹികന്
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നസപഞാനടെസന്റെറ്റ്കഞാര കന്ദുറഞ്ഞ പക്ഷേച്ചും അവരന്ദുനടെ വശ്രീക്ഷേണതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ഉദദ്ദേശങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും

കഞാരവ്യതഹില് കലൂടെന്ദുസല് സസവ്യസന്ധസ പന്ദുലരതന്ദുന്നന്ദു.

8.  ദപഞാപ്പെറ്റ്,  ഭഞാരസസരകഞാരഹിനന്റെ ക്ഷേണഹികനപ്പെട അസഹിഥഹിയഞാണറ്റ്.  അദപ്പെഞാള് വഹി എചറ്റ് പഹി

യന്ദുനടെ നെഹിലപഞാടെറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ മദസസര സപസഹിചഞായനയ ബഞാധഹികഹിദല ?  എ  ബഹി

വഞാജറ്റ്ദപയഹിനയ അസറ്റ് നെഞാണച്ചും നകടെന്ദുതഹിദല ?  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും സരകഞാരഹിനല

കലൂടചകക്ഷേഹികള് പലരന്ദുച്ചും ഇതരച്ചും സപസഹിദരധങ്ങദളഞാടെറ്റ് ദയഞാജഹികഞാസഹിരഹികന്ദുദമഞാള് ?

ഒരഹികലന്ദുമഹില.  അദമരഹികയഹില് വഹിദദേശരഞാരറ്റ്സടെതലവന്മഞാരന്ദുനടെ സനരശനെങ്ങള്

പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും സപസഹിദരധങ്ങള്കറ്റ് വഴഹിവയറ്റ്കഞാറന്ദുണറ്റ്. ഈയടെന്ദുത കഞാലതഞായഹി ഹചനെശ്രീസറ്റ്

സപസഹിഡേന്റെറ്റ്  ഇവഹിനടെ വന്നദപ്പെഞാള് ,  അദമരഹികകഞാര ,  കലൂടെന്ദുസലന്ദുച്ചും ഹചനെശ്രീസറ്റ്

വച്ചുംശജരഞായഹിടചളവര അസഹിനനെസഹിനര സപസഹിദരധഹിചച.  കലൂടതഹില് കന്ദുനറ

നഡേദമഞാസകഞാറചകളചച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അതരച്ചും സപസഹിദരധങ്ങനളഞാനക

ജനെഞാധഹിപസവ്യതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞാണറ്റ്.  അദമരഹികയഹിനല ഇസറ്റ്ളഞാമഹിക സച്ചുംഘടെനെകള്

ഇദസദപഞാനല ഇസസദയലഹി സഗ്രലൂപ്പെചകളചനടെ സനരശനെതഹില് സപസഹിദരധഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.

ദപഞാപ്പെഹിനനെ മഞാസസമഞായഹി ഇതരച്ചും സപസഹിദരധങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദു ഒഴഹിവഞാകഞാനെഞാവഹില.  ഒരന്ദു

മസഞാദവ്യക്ഷേനെഞായഞാലന്ദുച്ചും ശരഹി അനലങഹിലന്ദുച്ചും ശരഹി ഒരന്ദു വഹിദദേശ ദനെസഞാവഹിനെന്ദു മന്ദുന്നഹില്

സലകന്ദുനെഹിദകണസഹില എന്നസന്ദുച്ചും മദസസര പഞാരമരവ്യതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞാണറ്റ്.

9.  ക്ഷേമഞാപണതഹിനെന്ദുള ഇസസയന്ദുച്ചും ശകമഞായ ആവശവ്യച്ചും ഉയരന്നസഹിനെന്ദു ദശരവന്ദുച്ചും ദപഞാപ്പെറ്റ്

അസഹിനെന്ദു സയഞാറഞാവഞാസഹിരന്ദുന്നഞാല് വഹി എചറ്റ് പഹി കന്ദുച്ചും മററ്റ് ഹഹനവ സച്ചുംഘടെനെകള്കന്ദുച്ചും മന്ദുഖച്ചും

നെരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുന്ന ഒരന്ദു സ്ഥഹിസഹിവഹിദശരച്ചും ആയഹിരഹികഹിദല അസറ്റ് ?

ഇദപ്പെഞാഴനത ദപഞാപ്പെറ്റ് അതരച്ചും ഒരന്ദു ക്ഷേമഞാപണച്ചും നെടെതന്ദുനമന്നറ്റ് ആരന്ദുച്ചും സനന്ന

സപസശ്രീക്ഷേഹികന്ദുന്നഹില.  ഒരന്ദു പദക്ഷേ ഭഞാവഹിയഹില് ഒരന്ദു ദപഞാപ്പെറ്റ് അസറ്റ് നചയറ്റ്ദസകഞാച്ചും.  എന്നഞാല്

വസറ്റ്സന്ദുസകള് പന്ദുറതന്ദു നകഞാണന്ദുവദന്ന സശ്രീരലൂ.  സസവ്യങ്ങള് പന്ദുറതന്ദുവരന്ദുന്നന്ദു എന്നസറ്റ്

ഹഹിനന്ദുകള്കറ്റ് ഗ്രന്ദുണകരമഞാണറ്റ്.  വളനര കഞാലങ്ങളഞായഹി സങ്ങള്കറ്റ് ദനെനരയന്ദുള

ആസകമണങ്ങളചനടെ കഞാരവ്യതഹില് ഹഹിനന്ദുകള് നെഹിശബറ്റ്ദേസ പഞാലഹിചച വരഹികയഞാണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുകള് മദറനസഞാരന്ദു മസദമധഞാവഹിദയയന്ദുച്ചും മഹഞാതഞാവഞായഹി കരന്ദുസഹി അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ

മന്ദുന്നഹില് സലകന്ദുനെഹികഞാന് സയഞാറഞാണറ്റ്.  സങ്ങളചനടെ പഞാരമരവ്യങ്ങനള

ബഹന്ദുമഞാനെഹികഞാതദസഞാ,  സങ്ങളചനടെ ഹദേവങ്ങനള അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാതദസഞാ ആയ
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ഒരഞാളഞാനണങഹില് ദപഞാലന്ദുച്ചും.   അസന്ദുനകഞാണറ്റ് ദപഞാപ്പെഹിനെറ്റ് മഞാറച്ചുംവരണച്ചും എന്നസഹിദനെകഞാള്

ഇവഹിനടെ കലൂടെന്ദുസല് സപഞാധഞാനെവ്യച്ചും ഹഹിനന്ദുകളഹില് മഞാറച്ചുംവരണച്ചും എന്നസഹിനെഞാണറ്റ്.

ദപഞാപ്പെറ്റ് ഹഹിനന്ദുകദളഞാടെറ്റ് ക്ഷേമഞാപണതഹിനെറ്റ് സയഞാറഞാവന്ദുകയഹില കഞാരണച്ചും ഹഹിനന്ദുമസനത ഒരന്ദു

യഥഞാരര മസമഞായഹി അദദ്ദേഹച്ചും കണകഞാകന്ദുന്നഹില. ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എന്ന ഒരന്ദു വഞാകറ്റ് ദപഞാലന്ദുച്ചും

അദദ്ദേഹച്ചും ഉചരഹികന്ദുകയഹില.  അദദ്ദേഹച്ചും ദേശ്രീവഞാളഹിനയ ഒരന്ദു ഇന്ഡേവ്യന് സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക

ഉല്സവനമദന്ന വഹിളഹികലൂ, ഹഹിനന്ദുകളചനടെ ഒരന്ദു മസഞാദഘഞാരനമന്നറ്റ് വഹിളഹികഹില.

10.   ദപഞാപ്പെഹിനന്റെ സനരശനെച്ചും നകഞാണറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ മസ-സഞാമലൂഹവ്യ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളഹില്

എന്തറ്റ് സത്വഞാധശ്രീനെച്ചും ഉണഞാകന്ദുനമന്നഞാണറ്റ് സഞാങള് കരന്ദുസന്ദുന്നസറ്റ് ?

ഇസറ്റ് ദലഞാകതറ്റ് നെടെകന്ദുന്ന കഞാരവ്യങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് ഹഹിനന്ദുകനള കന്ദുനറകലൂനടെ

ദബഞാധവഞാന്മഞാരഞാകന്ദുനമന്നഞാണറ്റ് ഞഞാന് സപസശ്രീക്ഷേഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  കദതഞാലഹികരന്ദുച്ചും

ദസപഞാനടെസന്റെചകളചമഞായ മഹിരണറഹിമഞാരന്ദുനടെ ഇന്ഡേവ്യനയ മസച്ചുംമഞാറഞാനെന്ദുള ഇദപ്പെഞാഴനത

പദസഹി അസഹിനെന്ദുള സഞാമതഹിക പഹിന്തന്ദുണ,  മഞാദവ്യമസഹഞായച്ചും,  സപവരതകരന്ദുനടെ എണച്ചും

എന്നഹിവയന്ദുനടെ കഞാരവ്യതഹില്  ചരഹിസസതഹിദലകന്ദുച്ചും ഏറവന്ദുച്ചും വലന്ദുസഞാണറ്റ്.  സശ്രീരതന്ദുച്ചും പന്ദുസഹിയ

ഒരന്ദു ആസകമണമഞാണറ്റ് അഴഹിചചവഹിടഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  ഹചനെയന്ദുച്ചും ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ ലക്ഷേവ്യമഞായഹി

ഉയരന്നന്ദു വരന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.  മസസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസ എന്നസറ്റ് ഒരന്ദു ഒണ്ദവ ദറഞാഡേല.

ഹദേവനതകന്ദുറഹിചചച്ചും മഞാനെവഹികസനയകന്ദുറഹിചചച്ചും സമഞാധഞാനെനതകന്ദുറഹിചചച്ചും ഒനക

എസസസനന്ന അവര പറഞ്ഞഞാലന്ദുച്ചും ദപഞാപ്പെറ്റ് മന്ദുസല് ഇദങ്ങയറച്ചും വനരയന്ദുള

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് ഹഹിനന്ദുമസദതഞാടെറ്റ് ബഹന്ദുമഞാനെച്ചും പന്ദുലരതഞാസഹിരഹികന്ദുദമഞാള് ,

ഹഹിനന്ദുകദളഞാടെറ്റ് സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസനത ബഹന്ദുമഞാനെഹികണച്ചും എന്നറ്റ് പറയഞാന് നെമന്ദുകഞാവഹില.

സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസച്ചും മഞാസസമല മന്ദുകഹികന്ദുള ഒദരനയഞാരന്ദു വഴഹിനയന്നന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസച്ചും സത്വന്തച്ചും

നെഹിലയഹില് സനന്ന അസഹിനെറ്റ് പരവ്യഞാപറ്റ്സമഞാനണന്നന്ദുച്ചും എന്തന്ദു നകഞാണറ്റ് ദപഞാപ്പെഹിനെറ്റ് പറഞ്ഞന്ദു കലൂടെ ?

സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും സന്ദുറന്ന മനെസഹിദന്റെയന്ദുച്ചും സപകടെനെമഞായഹി അസറ്റ് കണകഞാകനപ്പെടെന്ദുച്ചും.

വഹിവഹിധ മഞാരഗ്രങ്ങളചനടെ സസവ്യനത അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്ന ഹഹിനന്ദുകനള

വരഗ്രശ്രീയവഞാദേഹികനളന്നന്ദുച്ചും,  മറച മസങ്ങനള അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാത ദപഞാപ്പെഹിനനെ

മഞാഹഞാതഞാനവന്നന്ദുച്ചും വഹിളഹികന്ദുന്നസഹിനല സഞാച്ചുംഗ്രസവ്യനമന്തറ്റ് ?  ബഹന്ദുമഞാരഗ്രവഹിശത്വഞാസച്ചും

എന്നസന്ദുസനന്ന സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുനടെ നസളഹിവന്ദുച്ചും,  കന്ദുതകമദനെഞാഭഞാവച്ചും

അസഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയന്ദുനടെ മന്ദുഖമന്ദുസദേയന്ദുമദല ?
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കദതഞാലഹികഞാ മസച്ചും വഹിവഹിധ മസ ആദവ്യഞാതഹിക പഞാസകനള അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു

ബഹന്ദുമഞാരഗ്രവഹിശത്വഞാസച്ചും അല. ദയശന്ദുവഹിനനെയലഞാനസ ഒരന്ദു കദൃരറ്റ്ണനനെദയഞാ, ബന്ദുദദനെദയഞാ,

രഞാമനനെദയഞാ,  ഗ്രന്ദുരന്ദു നെഞാനെഞാകഹിനനെദയഞാ ഹദേവ പന്ദുസസനെഞായഹി അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാത ഒരന്ദു

അദവ്യക്ഷേനന്റെ അധശ്രീശസത്വതഹില് നെശ്രീങ്ങന്ദുന്ന സത്വമസ പഹിടെഹിവഞാശഹികഞാരന്ദുനടെ ഒരന്ദു

സമലൂഹമഞാണസറ്റ്.  ദപഞാപ്പെഹിനന്റെ സനരശനെച്ചും ഈ വഹിരയങ്ങനളകന്ദുറഹിചറ്റ് ജനെങ്ങനള

ചഹിന്തഹിപ്പെഹികന്ദുനമന്നറ്റ് ആശഹികഞാച്ചും.

മതനം മഫ്രാറതദിനഫ്രായെകുള്ള  ഡപഫ്രാപ്പെദിനന്റെ ആഹൈസഫ്രാനതദിനഡ്  ഡനനരയെകുള്ള ഒരകു ഹൈദിന്ദകു

ഫപതദികരഷ്ണനം

ഈ സച്ചുംഭവ വഹികഞാസങ്ങള് ദപഞാപ്പെഹിനന്റെ മസച്ചുംമഞാറ ആഹത്വഞാനെതഹിനനെസഹിനര ഒരന്ദു

സപസറ്റ്സഞാവനെ നെടെതഞാന് എനന്ന സപദചഞാദേഹിപ്പെഹിചച. അസറ്റ് ഇവഹിനടെ നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്നന്ദു.

ഇവഞാനഞ്ജലഹിസതഹിനന്റെ യന്ദുഗ്രച്ചും കഴഹിഞ്ഞന്ദുദപഞായഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഇസറ്റ് ശഞാസറ്റ്സസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

അദവ്യഞാതഹികസയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും കഞാലമഞാണറ്റ്.  മദവ്യകഞാലഘട മദനെഞാഭഞാവച്ചും വചച പന്ദുലരതന്ദുന്ന

എലഞാതരതഹിലന്ദുമന്ദുള കന്ദുതകമസങ്ങദളയന്ദുച്ചും കലഹരണനപ്പെടവയഞായഹി കണകഞാകഹി

സളഹികളദയണഹിയഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  മറച വഹിശത്വഞാസങ്ങനള അബദങ്ങനളന്നന്ദുച്ചും

അപരവ്യഞാപറ്റ്സനമന്നന്ദുച്ചും പറഞ്ഞറ്റ് സളഹികളഞ്ഞന്ദു നകഞാണറ്റ് ഒരന്ദു മസതഹിനനെ

മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിയന്ദുനടെ ദമല് നകടഹിവയറ്റ്കഞാനെന്ദുള സശമമഞാണറ്റ് ഇവഞാഞ്ചലഹിസച്ചും.

ഒരന്ദു മസച്ചും മഞാസസച്ചും സസവ്യച്ചും എന്നസറ്റ് ഒരന്ദു വച്ചുംശദമഞാ ഒരന്ദു സച്ചുംസറ്റ്കഞാരദമഞാ മഞാസസമഞാണറ്റ് സസവ്യച്ചും

എന്നന്ദു പറയന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് സന്ദുലവ്യച്ചും ഇടെന്ദുങ്ങഹിയ മദനെഞാഭഞാവമഞാണറ്റ്.  വച്ചുംശശ്രീയസയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും

നകഞാദളഞാണഹിയലഹിസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും കഞാലഘടതഹിനല അസഹിസകമങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും

മന്ദുന്വഹിധഹികളചനടെയന്ദുച്ചും കലൂനടെപ്പെഹിറപ്പെഞാണറ്റ് മസപരമഞായ കന്ദുതക മദനെഞാഭഞാവച്ചും.

വരരങ്ങദളഞാളമന്ദുള വച്ചുംശവഹിദദേത്വരതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും നകഞാദളഞാണഹിയലഹിസതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

മഹിരണറഹി സപവരതനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും  അടെഹിചമരതലന്ദുകളഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഏരവ്യന്ജനെസകള്

സങ്ങളചനടെ സത്വന്തച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങളചനടെ വഹില സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞന്ദു ഇദപ്പെഞാള് ഉണരന്നന്ദു വന്നന്ദു

നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  പഞാശഞാസവ്യ മസ സസമദേഞായങ്ങളഹിലന്ദുളസഹിനനെകഞാള് കലൂടെന്ദുസല്

ആദവ്യഞാതഹികസ സങ്ങളചനടെ പഞാരമരവ്യങ്ങളഹിലന്ദുനണന്നറ്റ് അവരകഹിദപ്പെഞാള് അറഹിയഞാച്ചും.

അസന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ് വളനരയധഹികച്ചും പഞാശഞാസവ്യര ആദവ്യഞാതഹിക മഞാരഗ്രദേരശനെച്ചും ദസടെഹി

ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകറ്റ് വന്നന്ദുനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.
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ദഗ്രഞാളഞാന്തര വഹിജ്ഞഞാനെതഹിനന്റെ ഈ കഞാലഘടച്ചും മസച്ചുംമഞാറതഹിനെഞായഹി ലക്ഷേവ്യമഹിടച നെടെകന്ദുന്ന

പഞാശഞാസവ്യ മസങ്ങള്കന്ദുളസല.  അവ മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹിനയ വഹിശത്വഞാസഹികനളന്നന്ദുച്ചും

അവഹിശത്വഞാസഹികനളന്നന്ദുച്ചും രണഞായഹി സരച്ചും സഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഈ യന്ദുഗ്രച്ചും ആതദബഞാധതഹിനന്റെ

ആദവ്യഞാതഹികസ പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന ഹഹിനന്ദുബന്ദുദ ദേരശനെങ്ങളചദടെസഞാണറ്റ്.  അവര ദലഞാകനത

ഒന്നഹിപ്പെഹിചറ്റ് ഒനരഞാറ മഹതഞായ കന്ദുടെന്ദുച്ചുംബമഞാകഹി മഞാറചകയഞാണറ്റ് നചയചന്നസറ്റ്.

സത്വഞാമഹിമഞാരന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്രഹികളചച്ചും സഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കരഹിച മഞാസഹിരഹി ഹദേവനതകന്ദുറഹിചറ്റ് പഠഹികഞാന്

സകഹിസറ്റ്സവ്യഞാനെഹികള് ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകറ്റ് വദരണ സമയമഞാണഹിസറ്റ്. സങ്ങള്കറ്റ് അറഹിയഞാതസന്ദുച്ചും

സങ്ങള് സപസഹിനെഹിധശ്രീകരഹികഞാതസന്ദുമഞായ ഹദേവനതകന്ദുറഹിചറ്റ് സപസച്ചുംഗ്രഹികന്ദുന്നസറ്റ് അവര

അവസഞാനെഹിപ്പെഹികണച്ചും.

പളഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും വഹിശത്വഞാസ പഹിടെഹിവഞാശഹികളചനടെയന്ദുച്ചും അസഹിരന്ദുകള്കറ്റ് പന്ദുറതന്ദുള എലഞാ

മനെന്ദുരവ്യരകന്ദുമഞായന്ദുള ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

ഈശത്വരസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും ആയ ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയയന്ദുഗ്രനത ഞങ്ങള് ഹഹിനന്ദുകള്

സത്വഞാഗ്രസച്ചും നചയചന്നന്ദു.  എലഞാ മനെന്ദുരവ്യദരയന്ദുച്ചും,  എലഞാ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങദളയന്ദുച്ചും,  എലഞാ

ആദവ്യഞാതഹിക സപവരതനെങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഞങ്ങള് വഹിലമസഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഈശത്വരന് ഒരന്ദു പളഹിയന്ദുനടെദയഞാ,  ഒരന്ദു വഹിശത്വഞാസതഹിദന്റെദയഞാ സത്വകഞാരവ്യസത്വതല.  എലഞാ

സദൃരറ്റ്ടെഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ആതസസത്വമഞാണവന് .  എലഞാറഹിലന്ദുച്ചും നെഹിറഞ്ഞന്ദുനെഹില്കന്ദുന്ന ആ

ആതസസത്വനത മസതഹിനന്റെ വരമന്ദുകള് ദനെഞാകഞാനസ നെമന്ദുകറ്റ് വഹിലമസഹികഞാച്ചും.
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ഡവൈദ വൈദിജഫ്രാന സമ്പതഡ്

ദവദേങ്ങള് സപഞാപഞ്ചഹികവന്ദുച്ചും അദവ്യഞാതഹികവന്ദുമഞായ വഹിജ്ഞഞാനെങ്ങളചനടെ സഞാദകഞാല്

ഹകവശച്ചും വചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  അവ പരസറ്റ്പരബന്ധഹിസമഞായ വവ്യരറ്റ്ടെഹി -  സമരറ്റ്ടെഹികളചനടെ

പരഹിപലൂരണവഹിജ്ഞഞാനെച്ചും നെല്കന്ദുന്നന്ദു.  നെര്മ്മന്ദുനടെ ശരഹിയഞായ സത്വസത്വച്ചും സപഞാപഞ്ചഹിക സത്വസത്വവന്ദുച്ചും,

ഈ സപപഞ്ചച്ചും അസഹിനന്റെ ബഞാഹവ്യഞാവഹിരറ്റ്കഞാരവന്ദുമഞാണറ്റ്.  ദവദേങ്ങളചമഞായന്ദുള എനന്റെ

സമരകച്ചും ദവദേശഞാസറ്റ്സസതഹിനന്റെ മററ്റ് ശഞാഖകളഹിദലകന്ദുച്ചും എനന്ന കലൂടഹിനകഞാണന്ദു ദപഞായഹി.

സപദസവ്യകഹിചറ്റ് ആയലൂരദവദേതഹിദലകന്ദുച്ചും ദവദേദജവ്യഞാസഹിരതഹിദലകന്ദുച്ചും.  എനന്ന

സച്ചുംബന്ധഹിചഹിടെദതഞാളച്ചും അസറ്റ് സപദസവ്യക പരഞാമരശമരഹഹികന്ദുന്ന ഒന്നല,  മറഹിചറ്റ്

ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ ബഞാഹവ്യവശദതയന്ദുച്ചും ആന്തരഹികവശദതയന്ദുച്ചും മനെസഹിലഞാകഞാന്

സഹഞായഹികന്ദുന്ന ദവദേങ്ങളചനടെ ഒരന്ദു സത്വഞാഭഞാവഹിക മഹഹിമയഞാണഹിസറ്റ്.

1980 ല് ദവദേമസന്തങ്ങളചനടെ ആഴതഹിലന്ദുള പഠനെനത ലക്ഷേവ്യമഹിടചനകഞാണറ്റ് ഞഞാന് ദവദേഹികറ്റ്

റഹിസരചറ്റ് നസന്റെര ആരച്ചുംഭഹിചച.  ആയന്ദുരദവദേതഹിലന്ദുച്ചും ദവദേദജവ്യഞാസഹിരതഹിലന്ദുച്ചും പഞാഠങ്ങള്

ഉള്നകഞാളഹിചച നകഞാണറ്റ് 1988  ആയദപ്പെഞാദഴകന്ദുച്ചും അദമരഹികന് ഇന്സഹിടറചടെറ്റ് ഓഫറ്റ്

ദവദേഹികറ്റ് സഡേശ്രീസറ്റ് എന്ന ദപരഹില് ഈ സ്ഥഞാപനെച്ചും വളരന്നന്ദു.  എന്നഞാല് എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും

മനറലഞാറഹിനന്റെയന്ദുച്ചും അടെഹിസ്ഥഞാനെവന്ദുച്ചും ലക്ഷേവ്യവന്ദുച്ചും ശകഹിയന്ദുച്ചും ദവദേമസന്തങ്ങളഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ആയെകുരഡവൈദനം

ഞഞാന് ഇന്ഡേവ്യനയങ്ങന്ദുമന്ദുള നെഹിരവധഹി ആയന്ദുരദവദേ വഹിദേവ്യഞാലയങ്ങളചച്ചും,  കമനെഹികളചച്ചും,

സനരശഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അദവ്യഞാപകരന്ദുമഞായഹി സച്ചുംവദേഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ദഡേഞാ

വരറ്റ്ഠയന്ദുനടെ പരഹിചയതഹിലഞാണറ്റ് ഇസറ്റ് നെടെന്നസറ്റ്.  മദറനസഞാരന്ദു പഞാശഞാസവ്യരഞാജവ്യതഹിനലയന്ദുച്ചും

ദഡേഞാകറ്റ്ടെരമഞാനരദപ്പെഞാനല  അദലഞാപ്പെസഹി മരന്ദുന്നഹിനനെപ്പെറഹി നെന്നഞായഹി മനെസഹിലഞാകഞാന്

കഴഹിവന്ദുള  ആധന്ദുനെഹിക പരഹിശശ്രീലനെച്ചും ലഭഹിച ആയന്ദുരദവദേ ദഡേഞാകറ്റ്ടെരമഞാനര ഞഞാന് കണന്ദു.

അദസദപഞാനല പഞാരമരവ്യരശ്രീസഹിയഹില് മഞാസസച്ചും പരഹിശശ്രീലനെച്ചും ദനെടെഹിയ,  ഹപസദൃകമഞായഹി

ഹകമഞാറഹികഹിടഹിയ രഹസവ്യങ്ങള് ഹകകഞാരവ്യച്ചും നചയചന്ന, ആധന്ദുനെഹിക ഹവദേവ്യ ശഞാസറ്റ്സസനത

പഞാദടെ സളഹികളയന്ദുന്ന കന്ദുനറദപ്പെദരയന്ദുച്ചും കഞാണന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.   ചഹില ആയന്ദുരദവദേ

ദഡേഞാകറ്റ്ടെരമഞാര ചഹികഹിതയഹില് ആല്നകമഹിയന്ദുച്ചും,  ശബറ്റ്ദേസരച്ചുംഗ്രങ്ങളചച്ചും,  ധവ്യഞാനെവന്ദുച്ചും ഒനക
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ഉപദയഞാഗ്രഹിചചനകഞാണറ്റ് സങ്ങളചനടെ സമശ്രീപനെതഹില് കന്ദുനറകലൂടെഹി ആദവ്യഞാതഹികമഞായ ആഴച്ചും

നെല്കന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്. മറച ചഹിലരകറ്റ് ഊരജസലതഹില് ഈ ശരശ്രീരച്ചും എങ്ങനനെ സപവരതഹികന്ദുന്നന്ദു

എന്നസഹിനനെകന്ദുറഹിചറ്റ് മഹതഞായ അറഹിവന്ദുണറ്റ്.  ശരഹിയഞായ ഭക്ഷേണച്ചും,  വവ്യഞായഞാമച്ചും,  ധഞാരണ

എന്നഹിവനയഞാനക സകമശ്രീകരഹിചറ്റ് ആദരഞാഗ്രവ്യച്ചും ഹകവരഹികഞാന് അവര സശമഹികന്ദുന്നന്ദു.

എലഞാറഹിനെന്ദുച്ചും പന്ദുറദമ,  വലഹിയ ഹജവ ഹവവഹിദവ്യവന്ദുച്ചും അതന്ദുസകരമഞായ കഞാലഞാവസ്ഥയന്ദുച്ചും

കഞാരണച്ചും ഇന്ഡേവ്യകറ്റ് വലഹിയ ഒരന്ദു ഹജവസമതന്ദുണറ്റ്.  ആദരഞാഗ്രവ്യസച്ചുംരക്ഷേണതഹില്

അസഹിനെറ്റ് വലഹിനയഞാരന്ദു പങന്ദുണറ്റ്. അസറ്റ് നെരറ്റ്ടെനപ്പെടെരന്ദുസറ്റ്.

ഈ സപഞാചശ്രീനെമഞായ ആദരഞാഗ്രവ്യശഞാസറ്റ്സസച്ചും കഞാലതഹിനന്റെ സപഹരങ്ങനള അസഹിജശ്രീവഹിചചനവന്നന്ദുച്ചും

ആധന്ദുനെഹികകഞാലതറ്റ് സത്വയച്ചും ഉയഹിരനതഴന്ദുദന്നല്കന്ദുന്നന്ദു എന്നന്ദുച്ചും ഞഞാന് കണന്ദു.

മനെന്ദുരവ്യരഞാശഹികഞായഹി നെല്കഞാന് സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും ആയന്ദുരദവദേതഹിനെറ്റ് മഹതഞായ ഒരന്ദു

വഹിജ്ഞഞാനെസമതന്ദുണറ്റ്.  നെര്മ്മന്ദുനടെ ഓദരഞാരന്ദുതരന്ദുനടെയന്ദുച്ചും വവ്യകഹിപരമഞായ

സപദസവ്യകസകളചച്ചും നെഞാച്ചും ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന പരഹിസ്ഥഹിസഹികളചനടെ സപദസവ്യകസകളചച്ചും

മനെസഹിലഞാകഹിതരന്ദുന്നസഹില് അസഹിനെറ്റ് വളനര സഹഞായഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും.

നദേസൗരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് ആയന്ദുരദവദേതഹിനെറ്റ് അസഹിനന്റെ സച്ചുംവഹിധഞാനെങ്ങദളഞാ സസമദേഞായങ്ങദളഞാ

നെഹിലനെഹിരതഞാനെഞാവശവ്യമഞായ പഹിന്തന്ദുണദയഞാ മസഹിദപ്പെഞാ ഇന്നറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് കഹിടചന്നഹില.  മറച

ദവദേവഹിജ്ഞഞാനെ ശഞാഖകനളദപ്പെഞാനല ഇസന്ദുച്ചും കഞാലഞാസഹിവരതഹിയഞായ ഒരന്ദു വഹിജ്ഞഞാനെച്ചും എന്ന

നെഹിലയഹില് ബഹന്ദുമഞാനെഹികനപ്പെടെന്ദുന്നസഹിനെന്ദുപകരച്ചും കഞാലഹരണനപ്പെടസറ്റ് എന്ന നെഹിലകഞാണറ്റ്

ദനെഞാകഹികഞാണനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ്.

ഞഞാന് ആയന്ദുരദവദേതഹില് പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചനടെ ഒരന്ദു പരമര എഴന്ദുസഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.

അസന്ദുദപഞാനല ആയന്ദുരദവദേ പഠനെപദസഹികളചച്ചും ഉണഞാകഞാന് സന്ദുടെങ്ങഹി.  എനന്റെ കന്ദുനറ

സഹസപവരതകരന്ദുനടെ സഹഞായദതഞാനടെ ഞങ്ങള് പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ്

ആയന്ദുരദവദേസറ്റ്കലൂളചകള് സ്ഥഞാപഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അവയറ്റ്കന്ദുള പഠനെസഞാമസഗ്രഹികള്

സമഞാഹരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  അറഹിയനപ്പെടെഞാത ഒരന്ദു ഹവദദേശഹികശഞാസറ്റ്സസച്ചും എന്ന

നെഹിലയഹില് നെഹിന്നറ്റ് പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ് വളനര നപനടന്നന്ദു സനന്ന ആയന്ദുരദവദേച്ചും സമഞാന്തര

ചഹികഹില്സഞാപദസഹികളഹിനല ഒരന്ദു സപധഞാനെഭഞാഗ്രമഞായഹി മഞാറഹി.   എനന്ന ആശരവ്യനപ്പെടെന്ദുതഹിയ

മനറഞാരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും,  എസസദവഗ്രതഹിലഞാണറ്റ് ആളചകനള ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ മറച

വശങ്ങളഹിദലകറ്റ് ആയന്ദുരദവദേച്ചും നെയഹിചസറ്റ് എന്നസഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഒരന്ദു പദക്ഷേ ദയഞാഗ്രദയകഞാള്

ദവഗ്രതഹില് അസറ്റ് ഹവദേഹികധരര്മ്മതഹിനന്റെ മറചവശങ്ങനള അവരകറ്റ് പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹി

നകഞാടെന്ദുതന്ദു.
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ആയന്ദുരദവദേ വഹിദേവ്യഞാരഥഹികളഞായ നെഹിരവധഹി പഞാശഞാസവ്യര ഗ്രദണശന് ,  ഹനെന്ദുമഞാന് ,  ശഹിവന് ,

ദേന്ദുരഗ്രഞാ എന്നഹിങ്ങനനെയന്ദുള ഹഹിനന്ദുഹദേവസങല്പ്പെങ്ങദളഞാടെറ്റ് വളനര നപനടന്നന്ദുസനന്ന

അടെന്ദുകന്ദുന്നന്ദു.  അവരന്ദുനടെ പരഹിശശ്രീലനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും മരന്ദുന്നന്ദുകള് സയഞാറഞാകലഹിനന്റെയന്ദുച്ചും

ഭഞാഗ്രമഞായഹി മസന്തങ്ങളചച്ചും പലൂജകളചച്ചും അവര ഉപദയഞാഗ്രഹികന്ദുന്നന്ദു.   ആയന്ദുരദവദേതഹിലലൂനടെ

പസഹിനയ ഒരന്ദു ഹവദേഹിക ദയഞാഗ്ര ജശ്രീവഹിസഹശലഹി പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതഹിനെറ്റ് പരഹിചഹിസമഞായഹി

വരന്ദുന്നന്ദു.  ശരശ്രീരതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും മനെസഹിദന്റെയന്ദുച്ചും ആദരഞാഗ്രവ്യനതകന്ദുറഹിചചള

ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകളഹിലന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസനതകന്ദുറഹിചചള ധഞാരണയഹിലന്ദുച്ചും എലഞാച്ചും

അഗഹിനയയന്ദുച്ചും വഞായന്ദുവഹിദനെയന്ദുച്ചും ദപഞാലന്ദുള ഹവദേഹികസങല്പ്പെങ്ങള് കലൂടെന്ദുസല് സശദ

പഹിടെഹിചചപറഹിനകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ദവദേങ്ങളചനടെ സപഞാദയഞാഗ്രഹികസനയകന്ദുറഹിചചള ധഞാരണകളചനടെ ഇതരതഹിലന്ദുള

അടെഹിതറ സകദമണ ജനെങ്ങനള ദവദേശഞാസറ്റ്സസതഹിനന്റെ മറച വശങ്ങളഹിദലകറ്റ് നെയഹികന്ദുക

സനന്ന നചയചച്ചും.

വവൈദദിക ഡജരഫ്രാതദിഷനം

ഞഞാന് ദവദേദജവ്യഞാസഹിരച്ചും പഠഹികന്ദുന്നസറ്റ് സന്ദുടെരന്നന്ദു വന്നന്ദു.  സകദമണ അസറ്റ് ഹകകഞാരവ്യച്ചും

നചയഞാനെന്ദുച്ചും പഠഹിപ്പെഹികഞാനെന്ദുച്ചും സന്ദുടെങ്ങന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.  ആയന്ദുരദവദേതഹിനലന്നദപഞാനല

ഞഞാന് ഇസഹിലന്ദുച്ചും പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചച്ചും പഠനെപദസഹികളചച്ചും ഉണഞാകഹി.  മററ്റ് നെഹിരവധഹി

സഹസപവരതകദരഞാടെറ്റ് ദചരന്നറ്റ് 1992 ല് ഞങ്ങള് അദമരഹികയഹിനല ആദേവ്യനത സപധഞാനെ

ഹവദേഹികദജവ്യഞാസഹിര സഹിച്ചുംദപഞാസഹിയച്ചും നെടെതന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  അനസഞാരന്ദു വന്

വഹിജയമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഈ നെലൂറഞാണഹിനല സപമന്ദുഖ ദജവ്യഞാസഹിരപണഹിസന് ദഡേഞാ

ബഹി വഹി രഞാമന് ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു അന്നനത സപധഞാനെ സപഭഞാരകന് .

1993 ല് ഞങ്ങള് 'അദമരഹികന് കസൗണ്സഹില് ഓഫറ്റ് ദവദേഹികറ്റ് അസറ്റ്ദസടെഞാളജഹി'  സ്ഥഞാപഹിചച.

അസഹിന്നറ്റ് ഹവദേഹിക ദജവ്യഞാസഹിരതഹില് പഠനെകഞാസചകളചച്ചും പരഹിശശ്രീലനെങ്ങളചച്ചും നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്ന

ഒരന്ദു വലഹിയ സച്ചുംഘടെനെയഞായഹി മഞാറഹികഴഹിഞ്ഞഹിടചണറ്റ്.  ഏറവന്ദുച്ചും എടെന്ദുതന്ദു പറദയണ

വസറ്റ്സന്ദുസ,  പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ് ഒരന്ദു യഥഞാരര ഹവദേഹിക ദജവ്യഞാസഹിര സമലൂഹനത

സദൃരറ്റ്ടെഹികന്ദുന്നസഹില്  ACVA വഹിജയഹിചച എന്നസഞാണറ്റ്.

ഹവദേഹിക ദജവ്യഞാസഹിരദതഞാനടെഞാപ്പെച്ചും പരഹിസ്ഥഹിസഹികളചച്ചും ദേഹിശകളചച്ചും മറചച്ചും നെര്മ്മഹിലന്ദുണഞാകന്ദുന്ന

സത്വഞാധശ്രീനെനതകന്ദുറഹിചറ്റ് പഠഹികന്ദുന്ന വഞാസറ്റ്സന്ദു എന്ന ഹവദേഹികശഞാസറ്റ്സസനതയന്ദുച്ചും ഞഞാന്

പരഹിചയനപ്പെടച.  കഞാലസപവഞാഹതഹില് നെഞാച്ചും നെനര്മ്മ എങ്ങനനെ സകമശ്രീകരഹികണച്ചും എന്നറ്റ്
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ദജവ്യഞാസഹിരച്ചും പഠഹിപ്പെഹികന്ദുദമഞാള് വഞാസറ്റ്സന്ദു പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഈ സറ്റ്ദപസഹില് നെനര്മ്മ എങ്ങനനെ

സകമശ്രീകരഹികണനമന്നഞാണറ്റ്.  

ദവദദേഞാല്പ്പെന്നങ്ങളഞായ ഈ രണറ്റ് ഹവദേഹിക ശഞാസറ്റ്സസങ്ങളചച്ചും ഭഞാവഹിയഹില് വളനര സപഞാധഞാനെവ്യച്ചും

ദനെടെന്ദുനമന്നറ്റ് ഞഞാന് വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നന്ദു.

ദജവ്യഞാസഹിരച്ചും,  സപഞാപഞ്ചഹിക ശകഹികളചനടെ സന്തന്ദുലനെച്ചും അഥവഞാ സഗ്രഹശഞാന്തഹി

സഞാദവ്യമഞാകന്ദുന്നന്ദു.  അസറ്റ് സമയവന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഗ്രദൃഹശഞാന്തഹി അഥവഞാ

വഞാസസ്ഥലതഹിനന്റെ സന്തന്ദുലനെമഞാണറ്റ് വഞാസറ്റ്സന്ദുശഞാസറ്റ്സസച്ചും നെഹിരവഹഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  അസഞായസറ്റ്

സറ്റ്ദപയറ്റ്സന്ദുമഞായഹി ബന്ധനപ്പെട ശകഹികനള സമശ്രീകരഹികന്ദുക.  ഈ രണറ്റ് വഹിജ്ഞഞാനെ

ശഞാഖകളചച്ചും കഞാലതഹിലന്ദുച്ചും ദദേശതഹിലന്ദുച്ചും നെമന്ദുകറ്റ് ശരഹിയഞായ ദേഹിശകഞാടചന്നന്ദു.  ആയന്ദുരദവദേച്ചും

നെമന്ദുകറ്റ് ദദേഹശന്ദുദഹി ദനെടെഹിതരന്ദുന്നന്ദു.  ദയഞാഗ്ര നെമന്ദുകറ്റ് ചഹിതശന്ദുദഹി സഞാദവ്യമഞാകന്ദുന്നന്ദു.  ഇവ

രണന്ദുച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെ വവ്യകഹിജശ്രീവഹിസതഹില് നെര്മ്മന്ദുനടെ ശരശ്രീരമനെസചകളചനടെ സകമശ്രീകരണച്ചും

സഞാദവ്യമഞാകന്ദുന്നന്ദു.  ഇവയന്ദുനടെനയലഞാച്ചും ആസവ്യന്തഹിക ലക്ഷേവ്യമഞായ

ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരനത ദവദേഞാന്തച്ചും നെമന്ദുകറ്റ് നെല്കന്ദുന്നന്ദു.

പഞാശഞാസവ്യ ദവദേദജവ്യഞാസഹിര വഹിദേവ്യഞാരഥഹികള് ആയന്ദുരദവദേതഹിനലന്ന ദപഞാനല ഈ

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ അവഹിഭഞാജവ്യ ഘടെകങ്ങളഞായ മസന്തച്ചും,  മലൂരതഹികള്  ,  പലൂജകള്

എന്നഹിവയഹിനലലഞാച്ചും സസറ്റ്പരരഞാണറ്റ്.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും സഗ്രഹസത്വഞാധശ്രീനെങ്ങനള

സന്തന്ദുലനെനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള പരഹിഹഞാരകരര്മ്മങ്ങളഹില് .  പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ്

ദവദേദജവ്യഞാസഹിരതഹിനന്റെ മന്ദുഖമഞായഹി കഞാണനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ് ഗ്രണപസഹിയഞാണറ്റ്.  അസന്ദുദപഞാനല

സഗ്രഹദദേവന്മഞാരഹിലന്ദുച്ചും അവയറ്റ്കന്ദു പഹിന്നഹിനല ഐസഹിഹവ്യകഥകളഹിലന്ദുനമഞാനക

വഹിദേവ്യഞാരഥഹികള്കറ്റ് സഞാസറ്റ്പരവ്യമന്ദുണറ്റ്.  ഈ സസൗമവ്യ ശഞാസറ്റ്സസങ്ങളഹിനല മഹതഞായ

ദേരശനെങ്ങനള അവര കണറഹിയന്ദുകയന്ദുച്ചും അവയന്ദുനടെ ഹഹിനന്ദുഅടെഹിതറനയ

ബഹന്ദുമഞാനെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.

ഡഡേഫ്രാ ബദി വൈദി രഫ്രാമന്

എനന്ന ദവദേതഹിനന്റെ പഞാസയഹില് നെയഹിചവരഹില് മനറഞാരന്ദു സപധഞാനെ വവ്യകഹിയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു ദഡേഞാ

ബഹി വഹി രഞാമന് .  അദദ്ദേഹച്ചും അറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ് ആധന്ദുനെഹിക ഭഞാരസതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും

സപഗ്രല്ഭനെഞായ ദജവ്യഞാസഹിരഹി എന്ന നെഹിലകഞാണറ്റ്.  1998 നല സനന്റെ മരണച്ചും വനര ഏസഞാണറ്റ്

അറന്ദുപസന്ദു വരരകഞാലച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ദവദേദജവ്യഞാസഹിര സപസ്ഥഞാനെതഹിനന്റെ ദനെസദൃസത്വച്ചും

അദദ്ദേഹതഹിനെഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഈ വഹിരയതഹില് സഞാന് രചഹിച ആഴദമറഹിയ
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പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളഹിലലൂനടെയന്ദുച്ചും സപശസറ്റ്സമഞായ 'അസറ്റ്ദസടെഞാദലഞാജഹികല് മഞാഗ്രസശ്രീന് ഓഫറ്റ്

ഇന്ഡേവ്യ'  എന്ന മഞാസഹികയഹിലലൂനടെയന്ദുമഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും ഇസറ്റ് സഞാധഹിചസറ്റ്.  ഏറവന്ദുച്ചും

സപധഞാനെമഞായസറ്റ് അദദ്ദേഹച്ചും ദവദേദജവ്യഞാസഹിരനത ഇച്ചുംഗഹിരറ്റ് ഹശലഹിയഹില്

അവസരഹിപ്പെഹിചസഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് ഇച്ചുംഗഹിരറ്റ് രശ്രീസഹിയഹില് വഹിദേവ്യഞാഭവ്യഞാസച്ചും ദനെടെഹിയ ഇന്ഡേവ്യകഞാരകന്ദുച്ചും,

വഹിദദേശ അനെന്ദുവഞാചകരകന്ദുച്ചും ഈ വഹിരയതഹിദലകന്ദുള വഞാസഹിലന്ദുകള്

സന്ദുറന്നന്ദുനകഞാടെന്ദുതന്ദു.  ഞഞാന് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളചമഞായഹി എഴന്ദുപസന്ദുകളഹില്

സനന്ന പരഹിചയഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് ഇന്ഡേവ്യയഹില് വചറ്റ് വളനര വരരങ്ങള്കറ്റ്

ദശരമഞാണറ്റ് അദദ്ദേഹനത ദനെരഹില് കഞാണന്ദുന്നസറ്റ്.  അസഹില് പഹിന്നശ്രീടെറ്റ്

ദജവ്യഞാസഹിരപഠനെതഹിനെഞായഹി ഞഞാന് അദദ്ദേഹതഹില് നെഹിന്നറ്റ് സനന്ന വഹിദേവ്യഞാരച്ചുംഭച്ചും

കന്ദുറഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.

ദഡേഞാ രഞാമന് വവ്യകമഞായഹി ദരഖനപ്പെടെന്ദുതനപ്പെട കന്ദുദറ രഞാരറ്റ്സടെശ്രീയ സപവചനെങ്ങള്

നെടെതഹിയഹിടചണറ്റ്.  ഹഹിററ്റ്ലറന്ദുനടെ ഉയരചയന്ദുച്ചും പസനെവന്ദുച്ചും,  റഹിചഞാരഡേറ്റ് നെഹികറ്റ്സനന്റെ രഞാജഹി

സന്ദുടെങ്ങഹിയവ അവയഹില് ചഹിലസഞാണറ്റ്.  ഇനസഞാനക സനന്ന അവ നെടെകന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് വളനര

മന്ദുമഞാണറ്റ് സപവചഹിചസന്ദുച്ചും.  കഹിഴദകഞാ പടെഹിഞ്ഞഞാദറഞാ അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ ഈ ഖവ്യഞാസഹികറ്റ് സന്ദുലവ്യച്ചും

നെഹില്കന്ദുന്നവരഞായഹി മനറഞാരന്ദു ദജവ്യഞാസഹിരഹിയന്ദുച്ചും ഇല. എന്നഞാല് ദഡേഞാ രഞാമന് ഒരന്ദു ദജവ്യഞാസഹിരഹി

എന്നസഹിനെന്ദുച്ചും വളനര അപ്പെചറമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അദദ്ദേഹച്ചും ഒരന്ദു രഞാജവ്യസസന്തജ്ഞനെന്ദുച്ചും,  ചഹിന്തകനെന്ദുച്ചും,

ഹവദേഹികദേരശനെങ്ങനള അടെഹിസ്ഥഞാനെനപ്പെടെന്ദുതഹിയന്ദുള സപഞാപഞ്ചഹികവശ്രീക്ഷേണച്ചും

വചചപന്ദുലരതഹിയഹിരന്ദുന്ന ഒരന്ദു ആധന്ദുനെഹിക ഋരഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.   അദദ്ദേഹച്ചും

ഹവദേഹികമലൂലവ്യങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും അവയന്ദുനടെ കഞാലഹിക സപസകഹിയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും ഒരന്ദു വലഹിയ

വകഞാവഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  യലൂദറഞാപവ്യനഞാര വരന്ദുതഹിവച മന്ദുന്വഹിധഹികദളയന്ദുച്ചും,  ആധന്ദുനെഹിക

ദേന്ദുരവവ്യഞാഖവ്യഞാനെങ്ങദളയന്ദുച്ചും ദവദേങ്ങളചനടെ ശഞാസറ്റ്സസശ്രീയസനയകന്ദുറഹിചചള സച്ചുംശയങ്ങദളയന്ദുച്ചും

വവ്യകസദയഞാടെന്ദുച്ചും നെഹിശയദേഞാരഡേവ്യദതഞാടെന്ദുച്ചും കലൂനടെ നെഹിരന്തരച്ചും അദദ്ദേഹച്ചും നവലചവഹിളഹിചഹിരന്ദുന്നന്ദു.

പഞാശഞാസവ്യദലഞാകതറ്റ് ദവദേദജവ്യഞാസഹിരച്ചും സപചരഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹില് മഞാസസമല

ദവദേസച്ചുംബന്ധഹിയഞായ എനന്റെ മനറലഞാ സപവരതനെങ്ങള്കന്ദുച്ചും ദഡേഞാ രഞാമന് ദസപഞാതഞാഹനെച്ചും

സന്നഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എലഞാറഹിനെന്ദുമന്ദുപരഹി ഞങ്ങള്കറ്റ് നപഞാസന്ദുവഞായ ഒരഞാസഗ്രഹമന്ദുണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

ഭരസതഹിനന്റെ ചരഹിസസച്ചും ഹവദേഹിക ഋരഹിമഞാരന്ദുനടെ ദേരശനെങ്ങളചനടെ പഞാസയഹില് പന്ദുനെരഞാഖവ്യഞാനെച്ചും

നചയണനമന്നസഞാണസറ്റ്. അദദ്ദേഹച്ചും ബഞാച്ചുംഗ്രളളൂരഹില് സച്ചുംഘടെഹിപ്പെഹിച നെഹിരവധഹി പരഹിപഞാടെഹികളഹില്

ഞഞാന് പനങടെന്ദുതറ്റ് സച്ചുംസഞാരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അദദ്ദേഹദതഞാനടെഞാപ്പെച്ചും പലയഹിടെവന്ദുച്ചും

സനരശഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു. ദഡേഞാ രഞാമന് അദദ്ദേഹതഹിനന്റെ സപദസവ്യക ദജവ്യഞാസഹിര പദസഹി
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സപകഞാരച്ചും എനന്റെ സഗ്രഹനെഹില പരഹിദശഞാധഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും എനന്റെ ജശ്രീവഹിസതഹിനെന്ദുച്ചും

സപവരതനെങ്ങള്കന്ദുച്ചും സഹഞായകമഞായ പല ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകളചച്ചും നെല്കന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു.

അനസലഞാച്ചും പഹില്കഞാലതറ്റ് എനെഹികറ്റ് വളനര സപദയഞാജനെകരമഞായഹി സശ്രീരന്നന്ദു.

ദവദേദജവ്യഞാസഹിരച്ചും കരര്മ്മതഹിനന്റെ ശഞാസറ്റ്സസമഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ ഈ ജന്മതഹിനന്റെ

ശരഹിയഞായ ഉദദ്ദേശച്ചും എനന്തന്നറ്റ് മനെസഹിലഞാകഞാന് നെനര്മ്മ സഹഞായഹികന്ദുച്ചും.

ഞഞാന് ഇന്ഡേവ്യയഹില് ദവനറയന്ദുച്ചും പല ദജവ്യഞാസഹിരഹികനളയന്ദുച്ചും കണന്ദുമന്ദുടഹി.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും

നഡേല്ഹഹിയഹില് . ദഡേഞാ നക എസറ്റ് ചരകറ്റ്, ദഡേഞാ ദേഹിദനെരറ്റ് സന്ദുടെങ്ങഹിയവനരദപ്പെഞാനലയന്ദുള നെല

കന്ദുദറ ദജവ്യഞാസഹിരഹികള് ഉള സ്ഥലമഞാണറ്റ് നഡേല്ഹഹി.  അവരഹില് ഭലൂരഹിപക്ഷേവന്ദുച്ചും വളനര

സമരപ്പെഹിസരഞായ ആദവ്യഞാതഹിക ഹഹിനന്ദുകളഞാണറ്റ്.  അവര സഗ്രഹശഞാന്തഹികഞായഹി

ഹഹനവമസന്തങ്ങളചച്ചും മററ്റ് ചടെങ്ങന്ദുകളചച്ചും ഉപദയഞാഗ്രനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്നന്ദു.  സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും

ദവദേദജവ്യഞാസഹിരച്ചും നെലസന്ദുച്ചും സജശ്രീവവന്ദുമഞാണറ്റ്.  ഈയഹിനടെയഞായഹി ദവദേദജവ്യഞാസഹിരതഹില്

കന്ദുദറദയനറ നെല പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള് വന്നഹിടചണറ്റ്.  ആധന്ദുനെഹികദലഞാകതഹില് ഈ

വഹിജ്ഞഞാനെനത എസപകഞാരച്ചും സപദയഞാജനെനപ്പെടെന്ദുതഞാച്ചും എന്നസറ്റ് വളനര കദൃസവ്യസയഹിലന്ദുച്ചും

ആഴതഹിലന്ദുച്ചും കഞാടഹിതരന്ദുന്നവയഞാണറ്റ് അവയഹില് പലസന്ദുച്ചും.

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി

digitized by www.sreyas.in



229

ഡവൈദ ഭബൗതദികശഫ്രാസഡ്ഫതനം

ദവദേങ്ങളഹിനല ശഞാസറ്റ്സസച്ചും ദബഞാധതഹിനന്റെ ശഞാസറ്റ്സസമഞാണറ്റ്. ദയഞാഗ്ര ദപഞാലന്ദുള ആദവ്യഞാതഹിക

ശഞാസറ്റ്സസങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഫഹിസഹികറ്റ്സറ്റ് ദപഞാലന്ദുള ഭസൗസഹികശഞാസറ്റ്സസങ്ങദളയന്ദുച്ചും സമനെത്വയഹികഞാന്

ദവദേങ്ങള്കറ്റ് കഴഹിയന്ദുച്ചും.  ശഞാസറ്റ്സസ സമലൂഹതഹിനെറ്റ് ഹവദേഹികവശ്രീക്ഷേണച്ചും പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുതഹി

നകഞാണറ്റ് ചഹില സപമന്ദുഖ ശഞാസറ്റ്സസജ്ഞന്മഞാരന്ദുമഞായഹി സച്ചുംദവദേഹികഞാനെന്ദുച്ചും എനെഹികവസരച്ചും

കഹിടഹിയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഞഞാന് ഒരന്ദു ഫഹിസഹികറ്റ്സറ്റ് വഹിദേഗ്രറ്റ്ധന് അലഞാസഹിരന്ദുന്നസന്ദുനകഞാണറ്റ്

നെഹിരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് അവര പറഞ്ഞഹിരന്ദുന്ന കഞാരവ്യങ്ങള് എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും എനെഹികറ്റ്

മനെസഹിലഞാകന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

എന്നഞാല് നെഹിശയമഞായന്ദുച്ചും ബഹഹിരഞാകഞാശയഞാസസ,  സമയയഞാസസ,  മററ്റ് മഞാനെങ്ങളഹിദലകന്ദുള

സപദവശനെച്ചും,  മററ്റ് ദലഞാകങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുള ജശ്രീവഹികളചമഞായന്ദുള സമരകച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹി

ആധന്ദുനെഹിക ശഞാസറ്റ്സസദലഞാകതറ്റ് നെഞാച്ചും ദകള്കന്ദുന്ന പല കഞാരവ്യങ്ങളചച്ചും പന്ദുരഞാണങ്ങള് മന്ദുസല്

ദയഞാഗ്രവഞാസഹിരറ്റ്ഠച്ചും വനരയന്ദുള ഹഹനവ സഗ്രനങ്ങളഹില് കന്ദുറഞ്ഞസറ്റ് ഭഞാവനെയഹിനലങഹിലന്ദുച്ചും

എഴന്ദുസഹി വയറ്റ്കനപ്പെടഹിടചണറ്റ്.  യഥഞാരഥതഹില് ഹഹനവമനെസറ്റ് ചഹിന്തഹിചഹിടഹിലഞാത ഒന്നന്ദുച്ചും

ശഞാസറ്റ്സസതഹിദലഞാ ശഞാസറ്റ്സസകഥകളഹിദലഞാ ദപഞാലന്ദുമഹില.  ഒരന്ദു സപധഞാനെവവ്യസവ്യഞാസച്ചും,  സങ്ങളചനടെ

മനെസഹിനന്റെ ശകഹി നകഞാണഞാണറ്റ് ഹഹിനന്ദുദയഞാഗ്രഹികള് സപകദൃസഹിശകഹികനള നെഹിയസന്തഹിചസറ്റ്.

ശഞാസറ്റ്സസമഞാകനട അപകടെകരമഞായ രശ്രീസഹിയഹില് അകഞാരവ്യച്ചും സഞാദങസഹിക വഹിദേവ്യയന്ദുനടെ

സഹഞായദതഞാനടെ നചയഞാന് സശമഹികന്ദുന്നന്ദു.  

ഋരഹിമഞാരന്ദുനടെ ആദവ്യഞാതഹികശഞാസറ്റ്സസച്ചും ഇന്നനത ശഞാസറ്റ്സസജ്ഞന്മഞാരന്ദുനടെ

ഭസൗസഹികശഞാസറ്റ്സസദതഞാടെറ്റ് ദചദരണ സമയച്ചും ആഗ്രസമഞായഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഭഞാവഹിയഹില്

മഹഞാനഞാരഞായ നെഹിരവധഹി ഹഹിനന്ദുശഞാസറ്റ്സസജ്ഞനര നെഞാച്ചും കഞാണന്ദുനമന്നന്ദുള കഞാരവ്യതഹില്

സച്ചുംശയമഹില.  എലഞാ പശഞാതലങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുള ശഞാസറ്റ്സസജ്ഞരന്ദുച്ചും സബഹ്മച്ചും,  ആതഞാവറ്റ്

സന്ദുടെങ്ങഹിയ ഈ സപപഞ്ചനതകന്ദുറഹിചചള ദവദേഞാന്തവശ്രീക്ഷേണങ്ങളഹിദലകറ്റ് അടെന്ദുകന്ദുച്ചും

എന്നസന്ദുച്ചും സച്ചുംശയരഹഹിസമഞാണറ്റ്.

സനംസഡ്കകൃതനം - ഡദവൈഭഫ്രാഷ

സച്ചുംസറ്റ്കദൃസഭഞാര ഒരന്ദു ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന സപസഹിഭഞാസമഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് ജ്ഞഞാനെസത്വരലൂപഹിണഹിയഞായ

സരസത്വസഹി അഥവഞാ വഞാഗ്രറ്റ്ദദേവസയഞാണറ്റ്.  ഈ ഭഞാരസനന്ന സത്വയച്ചും നെനര്മ്മ പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.

സപദസവ്യകഹിചചച്ചും സപഞാപഞ്ചഹിക ശകഹികനള സപസഹിനെഹിധഞാനെച്ചും നചയചന്ന,  ശബറ്റ്ദേവന്ദുച്ചും അരഥവന്ദുച്ചും

അടെന്ദുതഹിഴദചരന്ന ദവദേഭഞാര.  അസന്ദുനകഞാണഞാണറ്റ് നെഹിരന്ദുകച്ചും അഥവഞാ
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പദേവവ്യചല്പതഹിശഞാസറ്റ്സസച്ചും ദവദേതഹിനന്റെ ഒരന്ദു അച്ചുംഗ്രമഞായഹിരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  അസറ്റ് ദകവലച്ചും

വവ്യഞാകരണ സച്ചുംബന്ധഹിയഞായ ഒരന്ദു പഠനെമല മറഹിചറ്റ് ഈ സപപഞ്ചസദൃരറ്റ്ടെഹിനയ കന്ദുറഹിചച

സനന്നയന്ദുള പഠനെമഞാണറ്റ്.  നെര്മ്മന്ദുനടെ മനെസഹിനനെ ഹകപ്പെഹിടെഹിയഹിനലഞാസന്ദുകഞാന് ദപഞാന്ന

സസൗനരവ്യവന്ദുച്ചും ഹനെപന്ദുണവ്യവന്ദുച്ചും ഒതഹിണങ്ങഹിയ ഭഞാരയഞായ സച്ചുംസറ്റ്കദൃസച്ചും ഒരന്ദു

ധവ്യഞാനെതഹിനലന്ന ദപഞാനല കലൂടെന്ദുസല് ആഴതഹിലന്ദുള ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകളഹിദലകറ്റ് നെനര്മ്മ

കലൂടഹിനകഞാണന്ദു ദപഞാകന്ദുന്നന്ദു.

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എന്തഹിനെന്ദുദവണഹിയഞാദണഞാ നെഹിലനകഞാളചന്നസറ്റ് അസഹിദലകന്ദുള വഞാഹനെമഞാണറ്റ്

സച്ചുംസറ്റ്കദൃസച്ചും.  ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ സഞാരഞാച്ചുംശച്ചും കനണതന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് ഒരന്ദുവന് സച്ചുംസറ്റ്കദൃസച്ചും

പഠഹിദകണസറ്റ് അസവ്യഞാവശവ്യമഞാണറ്റ്.  അസഹിനന്റെ ഓജസചച്ചും സസൗനരവ്യവന്ദുച്ചും ആഴവന്ദുച്ചും

ഉള്നകഞാളഞാനെന്ദുച്ചും സയഞാറഞാവണച്ചും.  സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹിനന്റെ ശരഹിയഞായ പഠനെദതഞാനടെ

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനനെസഹിനരയന്ദുള മന്ദുന്വഹിധഹികളഹില് ഏറഹിയപങന്ദുച്ചും അസപസവ്യക്ഷേമഞാവന്ദുന്നസഞാണറ്റ്.

സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹിനല വഞാകന്ദുകളചച്ചും സസത്വങ്ങളചച്ചും വളനര അനെഞായഞാസമഞായഹിടഞാണറ്റ് ഇച്ചുംഗശ്രീരഹില്

ദേന്ദുരവവ്യഞാഖവ്യഞാനെച്ചും നചയനപ്പെടഹിടചളസറ്റ്.  ഭഞാരയഞാണറ്റ് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെ അടെഹിതറ.  ഒരന്ദു

ദദേശതഹിനന്റെ ഭഞാര ആ ദദേശതഹിനന്റെ എലഞാ സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക ഹപസദൃകദതയന്ദുച്ചും

ഉള്നകഞാളചന്നസഞാണറ്റ്. സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹിലലൂനടെ ഒരന്ദുവന് ഈ രഞാജവ്യതഹിനന്റെ അനെരഘമഞായ

ദേരശനെ ഹവഭവദതഞാടെറ്റ് സമരകതഹില് വരന്ദുന്നന്ദു.  സഞാധഞാരണ മനെന്ദുരവ്യരന്ദുനടെ

ദബഞാധസലതഹിനന്റെ പരഹിമഹിസഹികള്കറ്റ് വളനര അപ്പെചറദതകറ്റ് കയറഹിനചന്ന

ഭഞാരസതഹിനന്റെ എണമറ ഋരഹിമഞാരന്ദുനടെ അനെന്ദുഭവങ്ങളചമഞായഹി പരഹിചയനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.

സച്ചുംസറ്റ്കദൃസച്ചും ഭഞാരസതഹിനന്റെ ഭഞാര എന്നസഹിലന്ദുച്ചും എസസദയഞാ ഉപരഹിയഞാണറ്റ്.  അസറ്റ്

ഹദേവങ്ങളചനടെ സത്വന്തച്ചും ഭഞാരയന്ദുച്ചും മഞാനെവരഞാശഹിയന്ദുനടെ ആദവ്യഞാതഹിക ഭഞാരയന്ദുമഞാണറ്റ്.  ഒരന്ദു

ജശ്രീവസമലൂഹച്ചും എന്നനെഹിലകറ്റ് ആതഞാവഹിനന്റെ സത്വന്തച്ചും ഭഞാരയഞായ സച്ചുംസറ്റ്കദൃസനത നെഞാച്ചും

കനണതന്ദുന്നസന്ദുവനര ഉയരന്ന ആദവ്യഞാതഹിക ലക്ഷേവ്യവന്ദുമഞായന്ദുള ബന്ധമഹിലഞാനസ നെര്മ്മന്ദുനടെ

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരച്ചും ചഹിന്തഞാകന്ദുഴപ്പെതഹില് ആഴറ്റ്ന്നന്ദു കഹിടെകന്ദുകദയ ഉളളൂ.  സപഞാപഞ്ചഹിക

വഹിജ്ഞഞാനെവന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ സപകഞാശനെവന്ദുച്ചും ഉള്നകഞാളചന്ന സച്ചുംസറ്റ്കദൃസച്ചും നെനര്മ്മ

ശഞാസറ്റ്സസപഠനെതഹിലന്ദുച്ചും സഹഞായഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഞഞാന് ബശ്രീജമസന്തങ്ങദളഞാടെന്ദു കലൂടെഹിയ മസന്തസഞാധനെ കന്ദുറചധഹികച്ചും നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദു. ഒരന്ദു പദക്ഷേ

ഇസഞായഹിരഹികഞാച്ചും എനന്റെ ഏറവന്ദുച്ചും സപധഞാനെനപ്പെട ആദവ്യഞാതഹികസഞാധനെ.  ഇതരച്ചും

മസന്തസഞാധനെകള് മനെസഹിനന്റെ ഊരജസപവഞാഹങ്ങനള പരഹിവരതനെനപ്പെടെന്ദുതന്ദുകയന്ദുച്ചും,

അസഹിനനെ കലൂടെന്ദുസല് ഉയരന്ന ശകഹികനള സത്വശ്രീകരഹികഞാന് സപഞാപറ്റ്സമഞാകന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.
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അവ നെനര്മ്മ മലൂരതഹികള് അഥവഞാ സപപഞ്ച നെഹിയസന്തണച്ചും നചയചന്ന ദബഞാധതഹിനന്റെ

വഹിവഹിധശകഹികദളഞാടെറ്റ് ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്നന്ദു.  ശരഹികന്ദുള ഹവദേഹികദയഞാഗ്രച്ചും,  മസന്തനത

അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞാകഹിയന്ദുളസഞാണറ്റ്.  അലഞാനസ ദയഞാഗ്രഞാസനെങ്ങനള

അടെഹിസ്ഥഞാനെമഞാകഹിയന്ദുളസല.  മസന്തങ്ങള് മനെസഹിനന്റെ ദയഞാഗ്രഞാസനെങ്ങള് ദപഞാനലയഞാണറ്റ്.

അവ മനെസഹിനനെ വഴകമന്ദുളസഞാകഹി കലൂടെന്ദുസല് ഉയരന്ന സത്വസത്വതഹിദലകന്ദുള

(പരമഞാതഞാവറ്റ്) വഞാഹനെമഞാകഹി മഞാറചന്നന്ദു.

1996 ല് ഞഞാന് സച്ചുംസറ്റ്കദൃസഭഞാരസഹിയന്ദുനടെ ആസ്ഥഞാനെമഞായ 'അക്ഷേരച്ചും'

സനരശഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  അവരന്ദുനടെ മഞാസഹികയഞായ സച്ചുംഭഞാരണ സദനശതഹിനെറ്റ് ദവണഹി

എനന്ന അവര ഇന്റെരവവ്യളൂ നചയചകയന്ദുമന്ദുണഞായഹി.  ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഒരന്ദു സപമന്ദുഖ സച്ചുംസറ്റ്കദൃസ

സച്ചുംഘടെനെയഞാണറ്റ് സച്ചുംസറ്റ്കദൃസഭഞാരസഹി.   അവര ലക്ഷേകണകഹിനെറ്റ് ആളചകനള

സച്ചുംസറ്റ്കദൃസസച്ചുംഭഞാരണച്ചും പഠഹിപ്പെഹിചസന്ദുവഴഹി സച്ചുംസറ്റ്കദൃസനത രഞാജവ്യച്ചും മന്ദുഴന്ദുവന് സജശ്രീവമഞാകഹി

നെഹിലനെഹിരതന്ദുന്നസഹില് വലഹിയ ഒരന്ദു പങറ്റ് വഹഹിചഹിടചണറ്റ്.

സച്ചുംസറ്റ്കദൃസഭഞാരസഹി സപസ്ഥഞാനെതഹിനന്റെ സലവനെഞായ കദൃരറ്റ്ണശഞാസറ്റ്സസഹി പഹിന്നശ്രീടെറ്റ്

എദന്നഞാനടെഞാപ്പെച്ചും അദമരഹിക സനരശഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  അദദ്ദേഹച്ചും നചറന്ദുപ്പെകഞാരനെന്ദുച്ചും,

നെനലഞാരന്ദു വഞാങ്ഗ്മഹിയന്ദുച്ചും,  ആകരരകമഞായ വവ്യകഹിസത്വതഹിന്നന്ദുടെമയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.

അദദ്ദേഹതഹിനെറ്റ് സച്ചുംസറ്റ്കദൃസഭഞാരനയപ്പെറഹി യഞാനസഞാന്നന്ദുച്ചും അറഹിയഞാത ആനരനകഞാണന്ദുച്ചും

ആ ഭഞാരയഹില് സച്ചുംസഞാരഹിപ്പെഹികഞാന് കഴഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു. ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന സച്ചുംസറ്റ്കദൃസഭഞാരയന്ദുനടെ

ശകഹി അദദ്ദേഹതഹിലലൂനടെ പന്ദുറതന്ദുവന്നഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മതഹിനന്റെ

പന്ദുനെരന്ദുജശ്രീവനെതഹിനെറ്റ് ഈ സച്ചുംസറ്റ്കദൃസ സപചഞാരണ സപസ്ഥഞാനെച്ചും വളനര ആവശവ്യമഞാണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെറ്റ് അസഹിദന്റെസഞായ ഭഞാരയന്ദുണറ്റ്.  അസഞാവഞാച്ചും ഒരന്ദുപദക്ഷേ ദലഞാകതഹിനല

ഏറവന്ദുച്ചും മഹനെശ്രീയമഞായ ഭഞാര. ഹവദേഹികവന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്രപരവന്ദുമഞായ എലഞാ ശഞാസറ്റ്സസങ്ങദളയന്ദുച്ചും,

മഞാനെവരഞാശഹിയന്ദുനടെ എലഞാ അറഹിവന്ദുകദളയന്ദുച്ചും വളരതഹിനയടെന്ദുകഞാനെന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസല് ഉയരന്ന

ലക്ഷേവ്യനത മന്ദുന്നെഹിരതഹി സമനെത്വയഹിപ്പെഹികഞാനെന്ദുച്ചും ഉപയന്ദുകമഞായ ശകമഞായ ഒരന്ദു

അടെഹിതറയഞാണറ്റ് സച്ചുംസറ്റ്കദൃസച്ചും നെമന്ദുകറ്റ് സരന്ദുന്നസറ്റ്.

യെജങ്ങളളനം  പലൂജകളളനം  ഡക്ഷഫതങ്ങളളനം

ഹവദേഹികയജ്ഞങ്ങള് നവറന്ദുച്ചും സപഞാകദൃസമഞായ ചടെങ്ങന്ദുകളലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  അവ നെര്മ്മന്ദുനടെ

വവ്യകഹിപരവന്ദുച്ചും കലൂടഞായസന്ദുമഞായ കരര്മ്മങ്ങനള സത്വഞാധശ്രീനെഹികതക വഹിധതഹില്

സപകദൃസശ്രീശകഹികനള നമരന്ദുകന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള സങശ്രീരണവന്ദുച്ചും ശഞാസറ്റ്സസശ്രീയവന്ദുമഞായ
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വഹിദേവ്യകളഞാണറ്റ്.  ഈ യജ്ഞങ്ങള് അഗഹിനയ ദകസനശ്രീകരഹിചചള ചടെങ്ങന്ദുകളഞാണറ്റ്.

സപകദൃസഹിയഹിനല മനറലഞാ ശകഹികദളഞാടെന്ദുച്ചും ബന്ധച്ചും സ്ഥഞാപഹികഞാനെന്ദുള ഒരന്ദു വഴഹിയഞാണറ്റ്

അഗഹിയഹിലലൂനടെ നെമന്ദുകറ്റ് ഹകവന്നഹിടചളസറ്റ്.  പഞ്ചഭലൂസങ്ങളഹില് മദവ്യതഹിലഞായഹി വരന്ദുന്ന

അഗഹി,  രലൂപമന്ദുള ഭസൗസഹിക വസറ്റ്സന്ദുകളഹില് നെഹിന്നറ്റ് (ജലച്ചും,  ഭലൂമഹി)  രലൂപരഹഹിസമഞായ

ആതശ്രീയസലതഹിദലകറ്റ് (വഞായന്ദു,  ആകഞാശച്ചും)  കടെകന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള നെര്മ്മന്ദുനടെ

മദവ്യവരതഹിയഞായഹി നെഹിലനകഞാളചന്നന്ദു.

സഞാഴറ്റ്ന്നസന്ദുച്ചും പരഹിമഹിസവന്ദുമഞായ ഭസൗസഹികസലങ്ങനള നെഹിയസന്തഹികന്ദുന്ന ബന്ദുദഹിയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും

ആനെനതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സകഹിയഞാതകസയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും ആയ ഉയരന്നസലങ്ങളചമഞായഹി നെനര്മ്മ

ബന്ധഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള കദൃസവ്യമഞായ സപസകഹിയകളഞാണറ്റ് ഹഹനവമഞായ പലൂജഞാകരര്മ്മങ്ങള് .

പലൂജകള് ,  സപഞാപഞ്ചഹിക ശകഹികളചമഞായഹി നെനര്മ്മ ബന്ധഹിപ്പെഹികഞാന് പരവ്യഞാപറ്റ്സമഞായ

സലൂക്ഷേറ്റ്മങ്ങളഞായ സത്വഞാധശ്രീനെങ്ങള് ഉസറ്റ്പഞാദേഹിപ്പെഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഉയരന്ന ദലഞാകങ്ങളചമഞായഹി നെനര്മ്മ ബന്ധഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന ഇതരച്ചും ചടെങ്ങന്ദുകള്

നെഹിരവഹഹിദകണസറ്റ് മനെന്ദുരവ്യര എന്ന നെഹിലകന്ദുള നെര്മ്മന്ദുനടെ കരതവവ്യമഞാണറ്റ്.  കഞാരണച്ചും

അവയഹിലഞാതഹിടെദതഞാളച്ചും നെഞാച്ചും ഇസനഹിയങ്ങളചനടെ ഇരന്ദുടഹില് ഒറനപ്പെടറ്റ് കഴഹിദയണഹി വരന്ദുന്നന്ദു.

നെര്മ്മന്ദുനടെ ഔന്നസവ്യ ചഹിന്തകനള ഒന്നഹിചറ്റ് സമഞാഹരഹികഞാനെന്ദുച്ചും ശകഹിനപ്പെടെന്ദുതഞാനെന്ദുച്ചും

ഉസകതക രശ്രീസഹിയഹില് വളനര ശഞാസറ്റ്സസശ്രീയമഞായഹി രലൂപകല്പ്പെനെ നചയനപ്പെടഹിടചള

സച്ചുംവഹിധഞാനെങ്ങളഞാണറ്റ് ഹഹനവദക്ഷേസസങ്ങള് . മനെന്ദുരവ്യ ദലഞാകനത ദേഹിവവ്യദലഞാകങ്ങളചമഞായഹി

അവ ബന്ധനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്നന്ദു.  ദക്ഷേസസങ്ങളഹിനല വഹിസഗ്രഹങ്ങളചച്ചും മററ്റ് സപസശ്രീകങ്ങളചച്ചും ഉയരന്ന

ഊരജദതയന്ദുച്ചും ആഴദമറഹിയ ജ്ഞഞാനെദതയന്ദുച്ചും നെര്മ്മഹിദലകറ്റ് ഒഴന്ദുകഹി വഹിടെന്ദുന്നന്ദു.  അവ

അസശ്രീസനഹിയശകഹികനള ഭസൗസഹികദലഞാകതഹില് സമലൂരതമഞാകന്ദുന്നന്ദു.  അവ ദദേവന്മഞാനര

നെമന്ദുകഹിടെയഹില് സപവരതഹികഞാനെഞായഹി ക്ഷേണഹിചച വരന്ദുതന്ദുന്നന്ദു.  ദേക്ഷേഹിദണന്തവ്യയഹിനല

മഹഞാദക്ഷേസസങ്ങള് ഇകഞാരവ്യതഹിനന്റെ ഉതമ മഞാസദൃകകളഞാണറ്റ്.  ഒരന്ദു ദക്ഷേസസച്ചും

ദപഞാനലയന്ദുള എനന്റെ വശ്രീടഹില് ഞഞാന് അദനെകച്ചും മലൂരതഹികനള വചഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  അവഹിനടെ

ശഹിവന് ,  ദദേവഹിയന്ദുനടെ പല ഭഞാവങ്ങള് ,  ഗ്രണപസഹി ,  ഹനെന്ദുമഞാന് ,  വഹിരറ്റ്ണന്ദു,  രഞാമന് അങ്ങനനെ

എലഞാമന്ദുണറ്റ്.  ഇവഹിനടെ നെഞാച്ചും ഒറകല മറഹിചറ്റ് നെഞാച്ചും ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന ഈ സപപഞ്ചതഹില് എങ്ങന്ദുച്ചും

ദേഹിവവ്യശകഹികള് നെഹിറഞ്ഞന്ദു നെഹില്കന്ദുന്നന്ദു എന്നറ്റ് ആ മലൂരതഹികള് നെനര്മ്മ ഓരര്മ്മഹിപ്പെഹിചച

നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.   അരലൂപമഞായ ശന്ദുദസസത്വവന്ദുച്ചും ഈ ബഹിച്ചുംബങ്ങളചച്ചും സര്മ്മഹില് ഒരന്ദു

ഹവരന്ദുദവ്യവന്ദുച്ചും ഞഞാന് കഞാണന്ദുന്നഹില.  അനെന്തമഞായ സബഹ്മതഹിനന്റെ പല സലങ്ങനളയഞാണറ്റ്

അവ സപസഹിനെഹിധശ്രീകരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.
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വവൈദദിക പഫ്രാരദിസദിതദിക  ചദിന്തകള

ദവദേങ്ങളചനടെ ദലഞാകവശ്രീക്ഷേണതഹില് ഭലൂമഞാസഞാവഹിനെറ്റ് വലഹിനയഞാരന്ദു സ്ഥഞാനെമഞാണറ്റ്

കല്പ്പെഹിചഹിടചളസറ്റ്.  പല സരതഹിലന്ദുള ഭലൂമഹിപലൂജകള് നെഹിരദദേശഹികനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ശരഹിയഞായ ധവ്യഞാനെച്ചും ദനെടെന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് നെഞാമഹിരഹികന്ദുന്ന ഭലൂമഹിനയ പവഹിസസശ്രീകരഹിദകണസന്ദുണറ്റ്.

പരഹിസ്ഥഹിസഹിനയ കന്ദുറഹിചചള ഹവദേഹികചഹിന്തകളഹില് ഭലൂമഹിയന്ദുനടെ പല നെഹിഗ്രലൂഢശകഹികദളയന്ദുച്ചും

സപകടെശ്രീകരഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള സപസകഹിയകള് പറയനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുപലൂജകളചച്ചും

ഹവദേഹികചടെങ്ങന്ദുകളചച്ചും ഇസഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞാണറ്റ്.

ഭലൂമഹി ഒരന്ദു നെഹിരജശ്രീവ വസറ്റ്സന്ദുവല.  മറഹിചറ്റ് എലഞാ ജശ്രീവജഞാലങ്ങളചനടെയന്ദുച്ചും

ഊരദത്വഗ്രസഹിയഹിദലകന്ദുള പരഹിണഞാമതഹില് അനെന്ദുസഗ്രഹച്ചും നചഞാരഹിഞ്ഞന്ദു നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്ന

ദബഞാധതഹിനന്റെ മറഞ്ഞഹിരഹികന്ദുന്ന ശകഹിയഞാണസറ്റ്.  പരഞാശകഹിയഞായ ദദേവഹിയന്ദുനടെ

അവസഞാരച്ചും സനന്നയഞാണറ്റ് ഈ ഭലൂമഹി.  ഏകഞാന്തസശ്രീരങ്ങളഹില് അവള് നെനര്മ്മ

അസശ്രീസനഹിയസലതഹിദലകന്ദുച്ചും വഹിദവകതഹിദലകന്ദുച്ചും നെയഹികന്ദുന്ന ശഹിവപത്നഹിയഞായ

പരവസഹിയഞാണറ്റ്.   ഫലഭലൂയഹിരറ്റ്ടെമഞായ സമസലങ്ങളഹില് അവള് സറ്റ്ദനെഹവന്ദുച്ചും ലഞാളനെയന്ദുച്ചും

നചഞാരഹിയന്ദുന്ന വഹിരറ്റ്ണന്ദുപത്നഹിയഞായ ലക്ഷേറ്റ്മഹിയഞാണറ്റ്.

നെഹിരഭഞാഗ്രവ്യവശഞാല് ഭലൂരഹിപക്ഷേച്ചും ഹഹിനന്ദുകളചച്ചും ഭലൂമഹിനയകന്ദുറഹിചചള ഈ ദവദേവശ്രീക്ഷേണച്ചും

മറന്നന്ദുദപഞായഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുനകഞാണന്ദു സനന്ന അവര സങ്ങളചനടെ പരഹിസ്ഥഹിസഹിനയ

സച്ചുംരക്ഷേഹികന്ദുന്നന്ദുമഹില.  പരഹിസ്ഥഹിസഹി സപസ്ഥഞാനെങ്ങളഹില് ഒരന്ദു ഹഹനവവശ്രീക്ഷേണച്ചും അവര

നകഞാണന്ദുവന്നഹിടഹില.  അങ്ങനനെ നചയറ്റ്സഹിരന്ദുന്നന്ദുനവങഹില് അനസഞാരന്ദുപദക്ഷേ ദലഞാകതഹിനല

ഇന്നനത ഏറവന്ദുച്ചും ആദേരശനെഹിരറ്റ്ഠമഞായ സപസ്ഥഞാനെമഞാവന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പരഹിസ്ഥഹിസഹി

സപസ്ഥഞാനെങ്ങള്കറ്റ് ഒരന്ദു ആതശ്രീയവശ്രീക്ഷേണച്ചും നെല്കന്ദുവഞാന് ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെറ്റ് സഞാധഹികന്ദുച്ചും.

അസഹിലലൂനടെ ഭലൂമഹിയന്ദുനടെ പവഹിസസസനയ കന്ദുറഹിചചള സപഞാചശ്രീനെവശ്രീക്ഷേണച്ചും

ഉയരതഹിപ്പെഹിടെഹികന്ദുവഞാനെന്ദുച്ചും,  ആ ഭലൂമഞാസഞാവഹിദനെഞാടെറ്റ് സച്ചുംദവദേഹികഞാനെന്ദുള മഞാരഗ്രങ്ങള്

കഞാടഹിതരന്ദുവഞാനെന്ദുച്ചും കഴഹിയന്ദുച്ചും.  പദക്ഷേ ഇസഹിനെറ്റ് ഹഹിനന്ദുകള് ഉണരനന്നഴന്ദുദന്നററ്റ് സങ്ങളചനടെ

ഈ പഞാരമരവ്യനതയന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ സപഞാധഞാനെവ്യനതയന്ദുച്ചും സഹിരഹിചറഹിദയണസറ്റ്

അസവ്യഞാവശവ്യമഞാണറ്റ്.

ആധന്ദുനെഹിക ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ മന്ദുന്നഹിലന്ദുള നവലചവഹിളഹികളഹില് സപധഞാനെമഞായ ഒന്നറ്റ്,

ഭലൂമഹിദയഞാടെന്ദുള നെര്മ്മന്ദുനടെ ബന്ധനത എങ്ങനനെ വശ്രീണന്ദുച്ചും ഊടഹിയന്ദുറപ്പെഹികഞാച്ചും എന്നസഞാണറ്റ്.

ഭഞാരസമഞാസഞാവറ്റ് ഭലൂമശ്രീമഞാസഞാവറ്റ് കലൂടെഹിയഞാണറ്റ്.  ഭഞാരസച്ചും ഭലൂമഹിയന്ദുദടെയന്ദുച്ചും,  സലൂരവ്യദനെഞാടെന്ദുള
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ബന്ധതഹിലലൂനടെ അവള് ഹകവരഹിച ജ്ഞഞാനെതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും സത്വരലൂപമഞാണറ്റ്.  ഭലൂമഹിനയ

സത്വസ്ഥമഞാകന്ദുക എന്നസറ്റ് എലഞാ ഹഹനവ മന്ദുദന്നറങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും,  ശരഹികന്ദു പറഞ്ഞഞാല്

എലഞാ ആദവ്യഞാതഹിക സപസ്ഥഞാനെങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും ഒരന്ദു അവഹിഭഞാജവ്യഘടെകമഞായഹി മഞാദറണസന്ദുണറ്റ്.

ഡയെഫ്രാഗ

ദയഞാഗ്ര എന്ന സച്ചുംജ്ഞ നപഞാസന്ദുവഞായഹി ജ്ഞഞാനെദയഞാഗ്രച്ചും,  ഭകഹിദയഞാഗ്രച്ചും,  കരര്മ്മദയഞാഗ്രച്ചും,

രഞാജദയഞാഗ്രച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ വവ്യസവ്യസ്ഥ ആദവ്യഞാതഹിക സഞാധനെഞാ മഞാരഗ്രങ്ങനള സലൂചഹിപ്പെഹികഞാന്

ഉപദയഞാഗ്രഹികന്ദുന്നന്ദു.  നെനര്മ്മ ദബഞാധതഹിനന്റെ ഔന്നസവ്യതഹിദലകറ്റ് നെയഹികന്ദുന്ന ഹവദേഹിക

മഞാരഗ്രതഹിനന്റെ ആനകതന്ദുകയഞാണറ്റ് ദയഞാഗ്രച്ചും.  ഹവദേഹികജ്ഞഞാനെനത സപഞാദയഞാഗ്രഹിക

സലതഹില് പരഹിശശ്രീലഹികന്ദുന്നസഹിനന്റെ സഞാദങസഹികവഹിദേവ്യയഞാണറ്റ് ദയഞാഗ്രച്ചും.  ദയഞാഗ്രമഞാണറ്റ്

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ സപധഞാനെ പരഹിശശ്രീലനെപദസഹി.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും അസഹിനന്റെ സച്ചുംഗ്രശ്രീസച്ചും നെദൃതച്ചും

എന്നഹിവയഹില് മന്ദുസല് സസത്വദേരശനെവന്ദുച്ചും ആദരഞാഗ്രവ്യശഞാസറ്റ്സസവന്ദുച്ചും വനരയന്ദുള എലഞാറഹിലന്ദുച്ചും

ദയഞാഗ്രരശ്രീസഹികളചച്ചും ദയഞാഗ്രപരമഞായ ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകളചച്ചും ഉപദയഞാഗ്രഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഒരഹികല്

ദയഞാഗ്രശഞാസറ്റ്സസതഹിലന്ദുള ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ദവരന്ദുകളചച്ചും ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ

ദയഞാഗ്രചഹിന്തഞാപരമഞായ ചഞായറ്റ് വന്ദുച്ചും മനെസഹിലഞാകഹിയഞാല് നെര്മ്മന്ദുനടെ ദയഞാഗ്രപരഹിശശ്രീലനെച്ചും

കലൂടെന്ദുസല് സച്ചുംപന്ദുരറ്റ്ടെമഞാവന്ദുകയന്ദുച്ചും ഹഹിനന്ദുമസനതകന്ദുറഹിചചള നെര്മ്മന്ദുനടെധഞാരണ

ആധഹികഞാരഹികമഞാവന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.

ഞഞാന് ഇന്ഡേവ്യയഹില് എമഞാടെന്ദുമന്ദുള ദയഞാഗ്രദകസനങ്ങളചച്ചും ആസശമങ്ങളചച്ചും

സനരശഹികന്ദുകയന്ദുണഞായഹി.  അവയഹില് ഏറവന്ദുച്ചും സഞാസറ്റ്പരവ്യമന്ദുണരതന്ദുന്ന ഒന്നഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു

ബഞാച്ചുംഗ്രളളൂരഹിനല വഹിദവകഞാനെന ദയഞാഗ്രദവദേഞാന്ത ദകസനച്ചും.  വലഹിയ അടെഹിതറയന്ദുള ഈ

സച്ചുംഘടെനെ ഒരന്ദു സമലൂരണ കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാദടെഞാടെന്ദു കലൂടെഹിയഞാണറ്റ് ദയഞാഗ്ര പഠഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ്.

ശഞാസറ്റ്സസശ്രീയമഞായ ഒരന്ദു വശ്രീക്ഷേണവന്ദുച്ചും ആദവ്യഞാതഹികസയന്ദുച്ചും മനെ:ശഞാസറ്റ്സസവന്ദുച്ചും ഒനക ഈ

പഞാഠവ്യപദസഹിയഹില് പരഹിഗ്രണഹിചഹിടചണറ്റ്. അവര ദലഞാകതഹിനന്റെ പലഭഞാഗ്രങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുമന്ദുള

സപമന്ദുഖ വവ്യകഹികനള പനങടെന്ദുപ്പെഹിചച നകഞാണറ്റ് വലഹിയ ദകഞാണ്ഫറന്സന്ദുകള്

സച്ചുംഘടെഹിപ്പെഹികഞാറന്ദുണറ്റ്.  ദയഞാഗ്ര,  ദവദേഞാന്തച്ചും,  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എന്നഹിവയന്ദുനടെ കദൃസവ്യമഞായ ഒരന്ദു

മഹിസശണമഞാണറ്റ് ഇവഹിനടെ കഞാണഞാന് കഴഹിയന്ദുക.  അവ ഒരന്ദുമഹിചറ്റ് സത്വശ്രീകരഹികന്ദുദമഞാഴഞാണറ്റ്

ഏറവന്ദുച്ചും മഹികച ഫലച്ചും കഹിടചക.  ദയഞാഗ്ര എസപകഞാരമഞാണറ്റ് ഇന്ഡേവ്യയഹില് വളരന്നന്ദു

വരന്ദുന്നനസന്നറ്റ് ഇതരച്ചും സച്ചുംഘടെനെകള് ദലഞാകതഹിനെറ്റ് കഞാണഹിചച നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്നന്ദു.  ഇതരച്ചും

നെഹിരവധഹി സച്ചുംഘടെനെകള് ഇനെഹിയന്ദുച്ചും ആവശവ്യമന്ദുണറ്റ്.  പളഹികനളകഞാളചച്ചും

അമലങ്ങദളകഞാളചനമലഞാച്ചും അവയഞാണറ്റ് ഇന്നഞാവശവ്യച്ചും.
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ഒരകു പകുതദിയെ പഫ്രാശഫ്രാതര ഹൈദിന്ദകുമതതദിഡലകഡ്

എണ്പസന്ദുകളചനടെ പകന്ദുസഹി മന്ദുസല് ഞഞാന് വഹിവഹിധ പഞാശഞാസവ്യ ദയഞാഗ്ര സഗ്രലൂപ്പെചകളചമഞായഹി

ദചരന്നറ്റ് സപവരതഹിചച വരന്ദുന്നന്ദു.  കലൂടെന്ദുസലഞായന്ദുച്ചും ആയന്ദുരദവദേതഹിലലൂനടെയഞാണറ്റ് ഇസറ്റ്

സച്ചുംഭവഹിചനസങഹിലന്ദുച്ചും ദവദേങ്ങളചച്ചും,  ദവദേദജവ്യഞാസഹിരവന്ദുച്ചും,  ദവദേഞാന്തവന്ദുച്ചും,  ഹഹിനന്ദുമസവന്ദുച്ചും ഞഞാന്

അദസഞാനടെഞാപ്പെച്ചും നകഞാണന്ദുവന്നന്ദു. ശരശ്രീരതഹില് മഞാസസച്ചും ഒസന്ദുങ്ങഹി നെഹിലകഞാനസ സപഞാണനനെയന്ദുച്ചും

മനെസഹിദനെയന്ദുച്ചും ദബഞാധനതയന്ദുച്ചും എലഞാച്ചും കണകഹിനലടെന്ദുകന്ദുന്ന സമസഗ്ര ആയന്ദുരദവദേമഞാണറ്റ്

അഥവഞാ ഒരന്ദു സമലൂരണ ജശ്രീവഹിസശഞാസറ്റ്സസമഞാണറ്റ് ഞഞാന് അവസരഹിപ്പെഹിചസറ്റ്.

ഈ സച്ചുംരഭതഹിനന്റെ ഭഞാഗ്രമഞായഹി ഞഞാന് ദയഞാഗ്രപരഹിശശ്രീലനെ രച്ചുംഗ്രതന്ദുള നെഹിരവധഹി സപമന്ദുഖനര

കണന്ദുമന്ദുടചവഞാന് ഇടെയഞായഹി.  അവരഹില് പഞാശഞാസവ്യരഞായ ദയഞാഗ്രഞാസനെ പരഹിശശ്രീലകരന്ദുച്ചും,

ഭഞാരസതഹിനല ഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാരന്ദുച്ചും ഉണഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എനെഹികറ്റ് അവരന്ദുനടെ പരഹിശശ്രീലനെ

പരഹിപഞാടെഹികള് ദനെരഹിടറഹിയന്ദുന്നസഹിനെന്ദുച്ചും അദസസമയച്ചും സഹിരശശ്രീലകന്ദു പഹിന്നഹില് അവനരഞാനക

എങ്ങനനെ സപവരതഹികന്ദുന്നന്ദു എന്നറഹിയഞാനെന്ദുച്ചും അവസരച്ചും ലഭഹിചച.  സങ്ങള് സത്വയച്ചും

ഹഹിനന്ദുകളഞാനണന്നറ്റ് കരന്ദുസന്ദുന്ന അദമരഹികന് ദയഞാഗ്രവഹിദേവ്യഞാരഥഹികള് ഇനലന്നറ്റ് ഇസഹില്നെഹിന്നറ്റ്

എനെഹികറ്റ് മനെസഹിലഞായഹി.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എനന്തന്നറ്റ് വളനരദപ്പെരനകഞാന്നന്ദുച്ചും അറഹിയഹില.

മഹികവരന്ദുച്ചും മഞാധവ്യമങ്ങളഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും മഹിരനെറഹിമഞാരഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും കഹിടഹിയ ചഹിസസങ്ങള് സസവ്യനമന്ന

നെഹിലയഹില് ഉളഹില് നകഞാണന്ദു നെടെകന്ദുന്നവരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ഒടചമഹികവരകന്ദുച്ചും ദവദേഞാന്തദമഞാ

ദവദേങ്ങളഹിനല സദനശദമഞാ ഒന്നന്ദുച്ചും അറഹിയന്ദുമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  പലരന്ദുച്ചും ഇസഹിനനെഞാന്നന്ദുച്ചും

അസസസപധഞാനെവ്യമന്ദുളസഞായഹി സനന്ന കരന്ദുസഹിയഹിരന്ദുന്നഹില.

പഫ്രാശഫ്രാതര  ഡയെഫ്രാഗഫ്രാചഫ്രാരരനഫ്രാരകുനം  ഡയെഫ്രാഗ ഫഗലൂപ്പെളകളളനം

പലരന്ദുച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹിനല ഒരന്ദു സപദസവ്യക ഗ്രന്ദുരന്ദുവഹിദനെഞാടെറ്റ് ബന്ധമന്ദുളവരഞായഹിരഹികന്ദുച്ചും,  എന്നഞാല്

അദദ്ദേഹതഹിനെന്ദു പഹിന്നഹിനല പഞാരമരവ്യനതകന്ദുറഹിചറ്റ് വലഹിയ പഹിടെഹിപഞാനടെഞാന്നന്ദുമന്ദുണഞാവഹില.

അവരന്ദുനടെ വഞാസനെ ഒരന്ദു സപദസവ്യക ആചഞാരവ്യനെഹിദലകറ്റ് ദനെഞാകഞാനെഞായഹിരഹികന്ദുച്ചും,  പന്ദുസഹിയ ഒരന്ദു

സഞാരവലസൗകഹികമസതഹിനന്റെ അവസഞാരച്ചും എന്നനെഹിലകറ്റ്  അലഞാനസ അവര ഒരന്ദു

സഞാസമദേഞായഹിക ഹഹിനന്ദുവഹിനനെ ദനെഞാകഞാറഹില.
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മററ്റ് ചഹിലര ദയഞാഗ്ര സപചരഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസഹിനന്റെ സഹിരകഹിലഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  എന്നഞാല് അസന്ദുകഞാരണച്ചും

അസഹിനന്റെ പശഞാതലനതകന്ദുറഹിചറ്റ് പഠഹികഞാന് സമയച്ചും കണഹിരന്ദുന്നഹില.  അദമരഹികന്

ദയഞാഗ്രസപസ്ഥഞാനെങ്ങള്കറ്റ് സങ്ങളചനടെ ഹഹിനന്ദുഅടെഹിതറയന്ദുമഞായന്ദുള ഉറചബന്ധച്ചും

നെഹിലനെഹിരതഞാന് കഴഹിഞ്ഞഹില.  അസന്ദുകഞാരണച്ചും പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും അസറ്റ് കചവടെപരസയഹിദലകറ്റ്

വഴന്ദുസഹി വശ്രീണന്ദു.

ദയഞാഗ്രയന്ദുനടെ ശരശ്രീരദകസനശ്രീകദൃസമഞായ ബഞാഹവ്യവശങ്ങള്കഞാണറ്റ് അദമരഹികയഹില് കലൂടെന്ദുസല്

സപഞാധഞാനെവ്യച്ചും ഹകവന്നസറ്റ്.  അദവ്യഞാതഹികസയന്ദുനടെ അനെന്ദുഭലൂസഹിസലങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും നപനടന്നന്ദുള

അനെന്ദുഭവങ്ങള് ദസടെന്ദുന്ന ജനെങ്ങള് സസറ്റ്പരരഞാണറ്റ്.  ഇനസലഞാച്ചും വവ്യകഹിദകസനശ്രീകദൃസമഞായ

സച്ചുംഘടെനെകളഹിദലകറ്റ് നെയഹിചച.  അദമരഹികയഹില് എന്തന്ദുച്ചും വളനര ദവഗ്രച്ചും സനന്ന ഒരന്ദു

ബഹിസഹിനെസറ്റ് ആയഹി മഞാറന്ദുന്നന്ദു.  അസഹിനന്റെ ഫലച്ചും ഏറവന്ദുച്ചും നെല പരസവ്യച്ചും നകഞാടെന്ദുകന്ദുന്നവരന്ദുച്ചും,

സത്വയച്ചുംസപചരഹിപ്പെഹികഞാന് അറഹിയഞാവന്ദുന്നവരന്ദുച്ചും സപശസറ്റ്സരഞായഹി മഞാറന്ദുകയന്ദുച്ചും,  അവരകറ്റ്

ദവണസസ അറഹിവഹിനലങഹിലന്ദുച്ചും ആധഹികഞാരഹിക വകഞാകളഞായഹി കണകഞാകനപ്പെടെന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയചന്നന്ദു.

എന്നഞാല് കലൂടെന്ദുസല് കലൂടെന്ദുസല് ദയഞാഗ്രവഹിദേവ്യഞാരഥഹികള് അസഹിനെന്ദു പഹിന്നഹിനല

പഞാരമരവ്യനതകന്ദുറഹിചറ്റ് അറഹിയഞാന് സഞാസറ്റ്പരവ്യനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.  അവര നവറന്ദുച്ചും

ദയഞാഗ്രഞാസനെമന്ദുറകള് ശരഹികന്ദു നചയഞാന് കഴഹിയന്ദുന്നസന്ദുനകഞാണന്ദു മഞാസസച്ചും സദൃപറ്റ്സരല.

പഞാശഞാസവ്യ ദയഞാഗ്രസമലൂഹങ്ങളഹില് കലൂടെന്ദുസല് കലൂടെന്ദുസല് ഹഹിനന്ദുസഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക

സവഹിദശരസകള് ഉണരന്നന്ദു വരന്ദുന്നസറ്റ് കന്ദുദറകഞാലമഞായഹി ഞഞാന് കണന്ദുവരന്ദുന്നന്ദു.

ഹഹനവ ആരഞാധനെഞാ മലൂരതഹികളഞായ ശഹിവന് ,  ദദേവഹി,  കദൃരറ്റ്ണന് ,  ഗ്രണപസഹി

എന്നഹിവനരലഞാച്ചും അവരകറ്റ് സത്വശ്രീകഞാരവ്യരഞായഹി സശ്രീരന്നഹിടചണറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുഭജനെകളചച്ചും,  ജപങ്ങളചച്ചും

ചടെങ്ങന്ദുകളചച്ചും സപചഞാരച്ചും സഹിദഹിചചവരന്ദുന്നന്ദു,  സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹില് ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും

കണന്ദു വരന്ദുന്നന്ദു. രമണമഹരരഹിനയദപ്പെഞാലന്ദുള ഗ്രന്ദുരന്ദുകനഞാരന്ദുനടെ സപദബഞാധനെങ്ങളഹില് കലൂടെഹി

ദവദേഞാന്തതഹിലന്ദുച്ചും ദയഞാഗ്രസലൂസസച്ചും ദപഞാലന്ദുള സഗ്രനങ്ങലലൂനടെ ദയഞാഗ്രസസത്വദേരശനെതഹിലന്ദുച്ചും

ജനെങ്ങള്കറ്റ് സഞാസറ്റ്പരവ്യച്ചും വളരന്നറ്റ് വരന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മതഹിനന്റെ മററ്റ് വശങ്ങളചച്ചും ദയഞാഗ്രസമലൂഹതഹിദലകറ്റ് കടെന്നന്ദുവരന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.

അവയഹില് ആയന്ദുരദവദേവന്ദുച്ചും, ദവദേദജവ്യഞാസഹിരവന്ദുച്ചും വഞാസറ്റ്സന്ദുവന്ദുച്ചും നപടെന്ദുന്നന്ദു. ഇവ സര്മ്മഹിലന്ദുള

ബന്ധങ്ങനള ജനെങ്ങള് സഹിരഹിചറഹിയന്ദുകയന്ദുച്ചും അവയന്ദുനടെ നപഞാസന്ദുവഞായ അടെഹിതറനയ

കനണതന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.
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ഒരഹികല് ഒരന്ദു വവ്യകഹി ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ഈ വഹിശഞാലസച്ചുംസറ്റ്കഞാരനത പരഹിചയനപ്പെടച

കഴഹിഞ്ഞഞാല് അയഞാള് കലൂടെന്ദുസല് ആഴതഹിദലകറ്റ് ദപഞാകഞാന് സയഞാറഞാകന്ദുന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും

പല രലൂപതഹിലന്ദുച്ചും ഭഞാവതഹിലന്ദുച്ചും പടെഹിഞ്ഞഞാദറയറ്റ്കറ്റ് വവ്യഞാപഹിചച നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഹഹിനന്ദുമസനതകന്ദുറഹിചചള നസറഹിദഞാരണകള് കഞാരണച്ചും ഒരന്ദു പദക്ഷേ സങ്ങള് ഹഹിനന്ദുകള്

അനലന്നറ്റ് അദമരഹികന് ദയഞാഗ്രവഹിദേവ്യഞാരഥഹികള് പറദഞ്ഞകഞാച്ചും.  എന്നഞാല് കരര്മ്മച്ചും,

പന്ദുനെരജന്മച്ചും,  സഞാധനെ,  ആതസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയവയഹിലലൂനടെ

സനെഞാസനെധരര്മ്മനതകന്ദുറഹിചറ്റ് നെഞാച്ചും അവരകറ്റ് വഹിവരഹിചച നകഞാടെന്ദുകന്ദുകയഞാനണങഹില് ,

സങ്ങള് പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്ന മഞാരഗ്രച്ചും സനന്നയഞാണനസന്നറ്റ് നപനടന്നന്ദു സനന്ന അവരകറ്റ്

സഹിരഹിചറഹിയഞാനെഞാകന്ദുച്ചും.

നരന്യൂ ഏജഡ്  (നവൈയെകുഗ ) ഫപസഫ്രാനനം

അദമരഹികയഹിനല സകഹിസറ്റ്സന്ദുമസമസൗലഹികവഞാദേഹികള് നെവ്യളൂ ഏജറ്റ് സപസ്ഥഞാനെനത അവരന്ദുനടെ

സപധഞാനെ ഭശ്രീരണഹിയഞായഹിടഞാണറ്റ് കഞാണന്ദുന്നസറ്റ്.  അസവര പല സപസഹിദശ്രീകരണങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും

പരഹിപഞാടെഹികളഹിലന്ദുച്ചും എടെന്ദുതന്ദു പറഞ്ഞഹിടചമന്ദുണറ്റ്.  നെവ്യളൂ ഏജറ്റ് സപസ്ഥഞാനെനത അദമരഹികന്

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ഒരന്ദു വഹിതഞായഹിടഞാണറ്റ് അവര കഞാണന്ദുന്നസറ്റ്.  നെവ്യളൂ ഏജഹിനനെയന്ദുച്ചും

ഹഹിനന്ദുമസദതയന്ദുച്ചും വഹിസഗ്രഹഞാരഞാധനെ,  ഗ്രലൂഢശഞാസറ്റ്സസസല്പരസ,  എന്നഹിങ്ങനനെ ഹബബഹിള്

വഹിമരശഹിചഹിടചള അദസ സപഞാകദൃസവഹിശത്വഞാസങ്ങളചനടെ ഭഞാഗ്രമഞായഹിടഞാണറ്റ് അവര

കണകഞാകന്ദുന്നസറ്റ്.  സങ്ങള്കറ്റ് ഭശ്രീരണഹിയഞായഹി അവര കഞാണന്ദുന്ന അദമരഹികയഹിലന്ദുള

ഗ്രന്ദുരന്ദുകന്മഞാരന്ദുനടെ സത്വഞാധശ്രീനെനത കവചച വയറ്റ്കഞാന് ദവണഹിയന്ദുളസഞാണറ്റ്

അടെന്ദുതകഞാലതഞായഹി ഇന്ഡേവ്യയഹില് ആരച്ചുംഭഹിചഹിടചള വരദഹിച ദസഞാസഹിലന്ദുള മഹിരണറഹി

സപവരതനെച്ചും.

എന്നഹിരന്ദുന്നഞാലന്ദുച്ചും അദമരഹികയഹിനല നെവ്യളൂഏജറ്റ് സപസ്ഥഞാനെച്ചും വളനര ഹവവഹിദവ്യമഞാരന്നസഞാണറ്റ്.

കഹിഴകന്ദുച്ചും പടെഹിഞ്ഞഞാറന്ദുമന്ദുള എലഞാതരതഹിലന്ദുമന്ദുള മഹിസഹികല് സസമദേഞായങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും

വകഞാകള് അസഹിലന്ദുള്നപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.  അദമരഹികയന്ദുനടെ സദദ്ദേശശ്രീയമഞായ പഞാരമരവ്യച്ചും,

അനെവ്യസഗ്രഹജശ്രീവഹികള് ,  പരദലഞാകസഞ്ചഞാരച്ചും ഇങ്ങനനെ ഹവവഹിദവ്യമഞാരന്ന സരച്ചും

വഹിരയങ്ങളഹില് സല്പരരഞായവരന്ദുനടെ ഒരന്ദു കലൂടഞായറ്റ്മയഞാണസറ്റ്.  എലഞാസരതഹിലന്ദുമന്ദുള

ചഹികഹില്സഞാ പദസഹികള് ,  പന്ദുതന് മനെ:ശഞാസറ്റ്സസ ചഹിന്തകള് ,  ആതദപഞാരണച്ചും

എന്നഹിങ്ങനനെ എലഞാമഞായന്ദുച്ചും അസറ്റ് ബന്ധനപ്പെടഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു. സസവ്യഞാഹഞാര സച്ചുംസറ്റ്കഞാരദതഞാടെന്ദുച്ചും

പരഹിസ്ഥഹിസഹി സപവരതനെങ്ങദളഞാടെന്ദുച്ചും അസഹിനെറ്റ് വളനര ശകമഞായ ഒരന്ദു ചഞായറ്റ് വന്ദുണറ്റ്.
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അസഹില് ഒരന്ദു പന്ദുസഹിയ ദപഗ്രനെഹിസച്ചും ഉണറ്റ്.  പന്ദുരഞാസനെ നസല്റഹികറ്റ്,  സഗ്രശ്രീകറ്റ്,  ഈജഹിപറ്റ്രവ്യന് ,

ബഞാബഹിദലഞാണഹിയന് സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങദളഞാടെറ്റ് ആഭഹിമന്ദുഖവ്യച്ചും പന്ദുലരതന്ദുന്ന ഒന്നറ്റ്. ആസഫഹികയന്ദുനടെ

സദദ്ദേശശ്രീയ സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക സപദസവ്യകസകള്കറ്റ് ഊന്നല് നകഞാടെന്ദുതന്ദുനകഞാണന്ദുള ഒരന്ദു

മന്ദുദന്നറച്ചും ഇദസദപഞാനല കറന്ദുതവരഗ്രകഞാരഞായ അദമരഹികകഞാരന്ദുനടെ ഇടെയഹില് ഉണഞായഹി

വരന്ദുന്നന്ദുണറ്റ്.

ഇവരഹില് ഭലൂരഹിപക്ഷേവന്ദുച്ചും കരര്മ്മതഹിലന്ദുച്ചും പന്ദുനെരജന്മതഹിലന്ദുമന്ദുള വഹിശത്വഞാസച്ചും

പങന്ദുവയറ്റ്കന്ദുന്നവരഞാണറ്റ്.  അവര ഒരന്ദു സദൃരറ്റ്ടെഞാവഹിനനെ അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദു എങഹിലന്ദുച്ചും

ഉയരന്ന ആതസസത്വനത ദസടെന്ദുന്നവരഞാണറ്റ്.  ഇകഞാരവ്യതഹില് അവരന്ദുനടെ

അടെഹിസ്ഥഞാനെപരമഞായ സസത്വശഞാസറ്റ്സസച്ചും ഹഹിനന്ദുകളചനടെ ദവദേഞാന്തച്ചും ദപഞാനലയഞാണറ്റ്.  സങ്ങള്

പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നഹിനലങഹിലന്ദുച്ചും,  നെവ്യളൂഏജറ്റ് മന്ദുദന്നറകഞാരഹില് പലരന്ദുച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹിദലകന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ

ഗ്രന്ദുരന്ദുകന്മഞാരഹിദലകന്ദുമഞാണറ്റ് ഉറചദനെഞാകന്ദുന്നസറ്റ്.

നെവ്യളൂഏജറ്റ് സപസ്ഥഞാനെതഹില് വളനര സത്വപറ്റ്നെസദേദൃശമഞായ ഭഞാവനെകള് ഉനണങഹിലന്ദുച്ചും സത്വയച്ചും

അവയഹില് മന്ദുങ്ങഹിതഞാഴഞാസഹിരന്ദുന്നഞാല് ,  സകദമണ പഞാകസവന്നറ്റ്,

സസവ്യസഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരതഹിനെന്ദുള എലഞാ മഞാരഗ്രങ്ങദളയന്ദുച്ചും അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുന്ന

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മതഹിനെറ്റ് സന്ദുലവ്യമഞായ ഒരന്ദു നെഹിലയഹിദലകറ്റ് അസറ്റ് എതഹിദയകന്ദുച്ചും.  ഇന്ഡേവ്യയഹില്

നെഹിന്നന്ദുള ദവദേപഞാരമരവ്യതഹിനന്റെ പന്ദുനെരന്ദുദഞാനെവന്ദുച്ചും,  അസന്ദുദപഞാനല ദലഞാകനമങ്ങന്ദുമന്ദുള

സദദ്ദേശശ്രീയ സസമദേഞായങ്ങളചനടെ ഉയരനതഴന്ദുദന്നല്പ്പെചച്ചും,  ദഗ്രഞാളഞാന്തര യഞാസസയന്ദുനടെ ഈ

കഞാലഘടതഹിനെറ്റ് ദചരന്ന ആശയങ്ങളചച്ചും ഉള്ദചരന്നറ്റ് ഭഞാവഹിദലഞാകതഹിനന്റെ ഹഹിനന്ദുമസച്ചും

അഥവഞാ സനെഞാസനെധരര്മ്മച്ചും ഉരന്ദുതഹിരഹിഞ്ഞന്ദു വരന്ദുനമന്നറ്റ് ഞഞാന് കരന്ദുസന്ദുന്നന്ദു. വഹികസഹിസവന്ദുച്ചും

ഉണരനന്നണശ്രീറസന്ദുമഞായ ഹഹിനന്ദുമസച്ചും അസഹിനന്റെ അന്ത:സതയഹിനലന്നദപഞാനല

ബഞാഹവ്യസലതഹിലന്ദുച്ചും ദലഞാകതഹിനന്റെ ധരര്മ്മമഞായഹി ഉയരന്ദുച്ചും.  ഇസഹിനെന്ദു ദവണഹി ഇതരച്ചും

സപസ്ഥഞാനെങ്ങദളഞാടെറ്റ് ഹഹിനന്ദുകള് ബന്ധച്ചും സ്ഥഞാപഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും,  അവദരഞാടെറ്റ് ഒനതഞാരന്ദുമഹിചറ്റ്

സപവരതഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും ദവണച്ചും.

അഡമരദികന്  ഹൈദിന്ദകുമതനം

അദമരഹികയഹിനല എനന്റെ ജശ്രീവഹിസസഞാഹചരവ്യങ്ങദളഞാടെറ്റ് നപഞാരന്ദുതനപ്പെടെഞാത

ഹവദദേശഹികദമഞാ അപരഹിചഹിസദമഞാ ആയ ഒന്നഞായഹി ഹഹിനന്ദുമസനതപറഹി

എനെഹിനകഞാരഹികലന്ദുച്ചും ദസഞാന്നഹിയഹിടഹില.  വഹിശഞാലമഞായ അരഥതഹില് അസറ്റ് സപകദൃസഹിയന്ദുനടെ,

ദബഞാധതഹിനന്റെ മഞാരഗ്ഗെമഞാണറ്റ്. അസന്ദുനകഞാണന്ദു സനന്ന എലഞാവരകന്ദുച്ചും സപസകവന്ദുമഞാണസറ്റ്.
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എനന്ന സച്ചുംബന്ധഹിചഹിടെദതഞാളച്ചും മസവന്ദുച്ചും അദവ്യഞാതഹികസയന്ദുച്ചും സപകദൃസഹിയഹില് നെഹിന്നറ്റ്

വരന്ദുന്നസഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് ഭലൂമഹിയഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഉയരന്നന്ദു വരന്ദുന്നന്ദു.  സപകദൃസഹിയഹില് ആതഞാവറ്റ്

ഭലൂമഹികടെഹിയഹിലഞാണറ്റ് ജശ്രീവഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  സസവ്യങ്ങളചനടെ ദവരന്ദുകളഹില് ജശ്രീവഹിചചനകഞാണറ്റ്

ഫലങ്ങളചനടെ സഞാസമഞാജവ്യനത അസറ്റ് നെഹിലനെഹിരതന്ദുന്നന്ദു. ഭസൗമശഞാസറ്റ്സസപരമഞായ സപസകഹിയകള്

നെഹിരണയഹികന്ദുന്ന ഭലൂദകസനതഹിലന്ദുള അഗഹി നെര്മ്മന്ദുനടെ ഹദൃദേയങ്ങളഹില് ജത്വലഹികന്ദുന്ന

ദേഹിവവ്യഞാഗഹിയന്ദുനടെ സനന്ന ഒരന്ദു രലൂപമഞാണറ്റ്.

ഏറവന്ദുച്ചും സപധഞാനെനപ്പെട ഉള്കഞാഴറ്റ്ചകള് എനെഹികറ്റ് കഹിടഹിയഹിടചളസറ്റ് സപകദൃസഹിയന്ദുനടെ മടെഹിതടഹില്

അലഞ്ഞന്ദു നെടെകന്ദുദമഞാഴഞാണറ്റ്.  സപദസവ്യകഹിചചച്ചും ഉയരന്ന പരവസസപദദേശങ്ങളഹില് നവറന്ദുദസ

നെടെകന്ദുദമഞാള് .  ഏകഞാന്തസകളഹില് സപകദൃസഹിയറ്റ്കറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ ഉളഹില് കടെന്നറ്റ്

മനെന്ദുരവ്യദകസനശ്രീകദൃസമഞായഹി വന്നഹിടചള ഹവകലവ്യങ്ങനള മഞായറ്റ്ചച കളയഞാന് കഴഹിയന്ദുന്നന്ദു.

പലദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും എനെഹികറ്റ് ദസഞാന്നഹിയഹിടചളസറ്റ് ദമഞാക്ഷേച്ചും എന്നസറ്റ് സപകദൃസഹിയഹിദലകറ്റ് ഇങ്ങഹിനെഹി

വരഞാതവണച്ചും ഇറങ്ങഹിനചലലഞാണറ്റ് എന്നഞാണറ്റ്.  അനലങഹില് മനെന്ദുരവ്യസമലൂഹമഞാകന്ദുന്ന

സഞാഴറ്റ്വരയഹിദലകറ്റ് സഹിരഹിചച വരഞാതവണച്ചും ഒരന്ദുയരന്ന പരവസതഹിനെന്ദു മന്ദുകളഹിദലകറ്റ്

കയറഹിദപ്പെഞാകലഞാണറ്റ് എന്നഞാണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ഭലൂമഹിയന്ദുനടെ മസമഞാണറ്റ്.  ഭലൂമഹിനയ ദേഹിവവ്യമഞാസഞാവഞായഹി കരന്ദുസഞാനെന്ദുച്ചും അവനള

ആദേരഹികഞാനെന്ദുച്ചും ഭലൂമഹിയന്ദുനടെ സകഹിയഞാതകസനയ സഹഞായഹികഞാനെന്ദുച്ചും അസറ്റ് നെനര്മ്മ ആഹത്വഞാനെച്ചും

നചയചന്നന്ദു.  ഹഹിനന്ദുമസതഹിനല മലൂരതഹികള് സപകദൃസഹിദയഞാടെറ്റ് ഇണങ്ങഹിദചരന്നറ്റ്

വരതഹികന്ദുന്നന്ദു.  ഉദേഞാഹരണതഹിനെറ്റ് ശഹിവന് പരവസങ്ങളചനടെ ഹദേവവന്ദുച്ചും പഞാരവസഹി

പരവസതഹിനന്റെ ദദേവഹിയന്ദുമഞാണറ്റ്.  ശഹിവന് ഉതന്ദുച്ചുംഗ്രമഞായ പരവസ ശഹിഖരതഹില്

വസഹികന്ദുദമഞാള് ,  പഞാരവസഹി പരവസങ്ങളഹിനല നെശ്രീരദചഞാലകദളയന്ദുച്ചും നവളചഞാടങ്ങനളയന്ദുച്ചും,

പലൂവഞാടെഹികനളയന്ദുച്ചും പരഹിപഞാലഹികന്ദുന്നന്ദു.

പരവസങ്ങളഹില് അലഞ്ഞന്ദു നെടെകന്ദുന്ന ഒരന്ദുവനെറ്റ് സപകദൃസഹിയഹിലന്ദുള ശഹിവലഹിച്ചുംഗ്രങ്ങള്

കഞാണഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും. ശഹിവലഹിച്ചുംഗ്രഞാകഞാരച്ചും പലൂണറ്റ് ഉയരന്നന്ദു നെഹില്കന്ദുന്ന പരവസസശന്ദുച്ചുംഗ്രങ്ങളചനടെ

സഞാനഴ ദയഞാനെശ്രീസത്വരലൂപമഞായ സഞാഴറ്റ്വരകളചച്ചും സടെഞാകങ്ങളചച്ചും കഞാണനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദു.  അങ്ങനനെ

സപകദൃസഹിയഹിനലങ്ങന്ദുച്ചും പഞാരവസശ്രീ പരദമശത്വരന്മഞാര സപസവ്യക്ഷേമഞായഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.  അവര ഒരന്ദു

രഞാജവ്യതഹിദന്റെദയഞാ ഒരന്ദു സഗ്രനതഹിദന്റെദയഞാ മഞാസസച്ചും സത്വതല.  ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവഞായഹിരഹികഞാന്

ഇന്ഡേവ്യയഹില് സനന്ന ജശ്രീവഹികണനമന്നഹില.  ഒരന്ദു യഥഞാരര ഹഹിനന്ദുവഞായഹിരഹികഞാന് ഒരന്ദുവന്

സഞാനനെവഹിനടെയഞായഹിരന്ദുന്നഞാലന്ദുച്ചും സനന്റെ ഭലൂമഹിദയഞാടെന്ദുച്ചും സപകദൃസഹിദയഞാടെന്ദുച്ചും സസൗഹഞാരദേതഹില്

ജശ്രീവഹികന്ദുകയഞാണറ്റ് ദവണസറ്റ്.
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എലഞാ ദദേശങ്ങള്കന്ദുച്ചും എലഞാ ജനെങ്ങള്കന്ദുച്ചും ഏറവന്ദുച്ചും മഹികച രശ്രീസഹിയഹില് ഇണങ്ങന്ദുന്ന

മസമഞായഹിടഞാണറ്റ്  ഞഞാന് ഹഹിനന്ദുമസനത ദനെഞാകഹികഞാണന്ദുന്നസറ്റ്.  കഞാരണച്ചും അസറ്റ് നെര്മ്മന്ദുനടെ

ചന്ദുറചമന്ദുള എലഞാ ജശ്രീവഹികദളഞാടെന്ദുച്ചും നെനര്മ്മ കലൂടഹിയഹിണകഞാനെഞാണറ്റ് ആവശവ്യനപ്പെടെന്ദുന്നസറ്റ്.

നെര്മ്മന്ദുനടെ വവ്യകഹിസത്വനത നെമന്ദുകന്ദു ചന്ദുറചമന്ദുള എലഞാറഹിദന്റെയന്ദുച്ചും ആതഞാവഹിദനെഞാടെറ്റ്

സമരസനപ്പെടെന്ദുതലഞാണറ്റ് നെര്മ്മഹില് നെഹിന്നറ്റ് സപസശ്രീക്ഷേഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എലഞായഹിടെതന്ദുച്ചും

പന്ദുണവ്യസ്ഥഞാനെങ്ങള് കനണതന്ദുന്നന്ദു.  എവഹിനടെനയങഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു നെദേഹിദയഞാ,  ഒരന്ദു പരവസദമഞാ,

ഒരന്ദു വലഹിയ പഞാറദയഞാ,  ഒരന്ദു വദൃക്ഷേദമഞാ,  പസഹിവഹിലഞാത ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും സരതഹിലന്ദുള

സപകദൃസശ്രീസപസഹിഭഞാസദമഞാ ഒരന്ദു നെശ്രീരന്ദുറവദയഞാ ഒരന്ദു ഗ്രന്ദുഹദയഞാ അങ്ങനനെ എന്തന്ദുനണങഹിലന്ദുച്ചും

ഹഹിനന്ദുകള് അവയഹില് ദേഹിവവ്യസ കനണതന്ദുന്നന്ദു.

ഈ രശ്രീസഹിയഹില് എനെഹികറ്റ് ഒരന്ദു അദമരഹികന് ഹഹിനന്ദുമസനതകന്ദുറഹിചറ്റ് പറയഞാന് കഴഹിയന്ദുച്ചും.

ഞഞാന് ഒരന്ദു അദമരഹികന് ഹഹിനന്ദു ആനണന്നന്ദുച്ചും പറയഞാച്ചും. ഒദര സമയച്ചും ഈ ഭലൂമഹിദയഞാടെന്ദുള

ബന്ധച്ചും നകഞാണറ്റ് അദമരഹികനെന്ദുച്ചും,  ഈ ഭലൂമഹിയന്ദുനടെ ആതഞാവഹിദനെഞാടെന്ദുള ബന്ധച്ചും നകഞാണറ്റ്

ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവന്ദുമഞാണറ്റ് ഞഞാന് .  ഞഞാന് ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന ഈ സപകദൃസഹിയഹിനല ശകഹികനള

കനണതന്ദുന്നസഹില് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എനന്ന സഹഞായഹിചച.  അവയന്ദുനടെ ഭലൂസവന്ദുച്ചും ഭഞാവഹിയന്ദുച്ചും,

അവയന്ദുനടെ സപദസവ്യകമഞായ ആവഹിരറ്റ്കരണവന്ദുച്ചും സപഞാപഞ്ചഹികമനെസചമഞായന്ദുള അവയന്ദുനടെ

ബന്ധങ്ങളചച്ചും ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എനെഹികറ്റ് കഞാടഹിതന്നന്ദു.

ഒരന്ദു യഥഞാരര അദമരഹികന് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എന്നസറ്റ് അദമരഹികയന്ദുനടെ

വഞാണഹിജവ്യസച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനെറ്റ് ദയഞാജഹിച രശ്രീസഹിയഹില് നചതഹിനയഞാസന്ദുകനപ്പെട ഒന്നല.

അനസഞാരന്ദു ദഹഞാളഹിവന്ദുഡേറ്റ് ചരചഞാവഹിരയദമഞാ വഞാള്സറ്റ്സടെശ്രീററ്റ് പസഹിദപ്പെഞാ അല.  ഫന്ദുടെറ്റ്ബഞാള്

കളഹികഞാരന്ദുനടെദയഞാ സഹിനെഹിമഞാ നെടെശ്രീനെടെന്മഞാരന്ദുനടെ ദയഞാഗ്രഞാസനെമന്ദുറകദളഞാ അല.  ഒരന്ദുവനന്റെ

ആതസതയന്ദുനടെയന്ദുച്ചും സപകദൃസഹിയന്ദുമഞായന്ദുള അവനന്റെ ബന്ധതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും അനെന്ദുഭവവന്ദുച്ചും

സഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരവന്ദുമഞാണസറ്റ്.  അദമരഹികന് മണഹിദനെഞാടെറ്റ് മഞാസസമന്ദുള

ബന്ധനതതഹിനന്റെ\യല,  മറഹിചറ്റ് മന്ദുഴന്ദുവന് ഭലൂമഹിദയഞാടെന്ദുച്ചും,  സപപഞ്ചദതഞാടെന്ദുമന്ദുള അവനന്റെ

ബന്ധതഹിനന്റെ സഞാക്ഷേഞാസറ്റ്കഞാരമഞാണറ്റ്.

എലഞാ ജശ്രീവഹികളഹിലന്ദുമന്ദുള ദേഹിവവ്യസസത്വനത ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ആദേരഹികന്ദുന്നന്ദു.  മനറലഞാ

ജശ്രീവരലൂപദതഞാടെന്ദുച്ചും സമരസമഞായഹി നെഹിന്നന്ദുനകഞാണറ്റ് നെര്മ്മഹിനല ദേഹിവവ്യസനയ സത്വഞാഭഞാവഹികമഞായ

രശ്രീസഹിയഹില് വഹികസഹിപ്പെഹികഞാന് അസറ്റ് നെനര്മ്മ സഹഞായഹികന്ദുന്നന്ദു.  അസന്ദുനകഞാണന്ദുസനന്ന

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെറ്റ് അവസഞാനെവഞാകറ്റ് എനന്നഞാരന്ദു കഞാരവ്യച്ചും സത്വശ്രീകരഹികഞാന് നെഹിവദൃതഹിയഹില.

എലഞാവരകന്ദുമഞായഹിടചളസറ്റ് എന്നമടഹില് ഒരന്ദു സപദസവ്യകപരഹിശശ്രീലനെദമഞാ ഒരന്ദു സപദസവ്യക
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സഞാമന്ദുദേഞായഹികഞാചഞാരദമഞാ അസറ്റ് നെഹിരദദ്ദേശഹികഞാതസന്ദുച്ചും അദസകഞാരണച്ചും നകഞാണഞാണറ്റ്.

നെര്മ്മന്ദുനടെസനന്ന അന്തരഞാതഞാവഹിനന്റെ സപസഹിഫലനെമഞായ നെഞാമശ്രീ ജശ്രീവഹികന്ദുന്ന

സപപഞ്ചനതകന്ദുറഹിചറ്റ് പഠഹിചച മനെസഹിലഞാകഹിനകഞാണറ്റ് നെനര്മ്മ സനന്ന സഹിരഹിചറഹിയഞാന്

സഹഞായഹികന്ദുകയഞാണറ്റ് അസഹിനന്റെ ലക്ഷേവ്യച്ചും

കഞാലച്ചും നചലചദമഞാള് സപഞാപഞ്ചഞാതഞാവറ്റ് എന്ന ഈ കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെറ്റ് ദലഞാകനത

എലഞായഹിടെനതയന്ദുച്ചും മനെന്ദുരവ്യരന്ദുനടെ മനെസചകളഹില് ഉദേഹിചച വരന്ദുച്ചും എന്നറ്റ് ഞഞാന്

വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നന്ദു.  അസറ്റ് ജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ സനന്ന വഹികഞാസവന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ ആഴദമറഹിയ

രഹസവ്യങ്ങളചനടെ സപകഞാശനെവന്ദുമഞാണറ്റ്.  പസഹിനയ അസറ്റ് മനെന്ദുരവ്യസമലൂഹനത

പരഹിവരതനെനപ്പെടെന്ദുതന്ദുകയന്ദുച്ചും നെഞാമങ്ങള്കന്ദുച്ചും സ്ഥഞാപനെങ്ങള്കന്ദുച്ചും അപ്പെചറമന്ദുള

സഞാരവദദേശശ്രീയമസതഹിദലകറ്റ് നെനര്മ്മ സഹിരഹിനചതഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചച്ചും.  നെഞാച്ചും വശ്രീണന്ദുച്ചും

ആതഞാവറ്റ് നെഹിറഞ്ഞന്ദുനെഹില്കന്ദുന്ന ഈ സപപഞ്ചനത ശന്ദുസശലൂരഹികന്ദുന്ന സപഞാപഞ്ചഹിക

പസൗരനഞാരഞായഹി സശ്രീരന്ദുച്ചും.  നവറന്ദുച്ചും മനെന്ദുരവ്യദകസനശ്രീകദൃസമഞായ ഇന്നനത ചലൂരണ ചഹിന്തകളഹില്

നെഹിന്നറ്റ് നെഞാച്ചും ഉണരന്ദുച്ചും.
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പരദിസമഫ്രാപഡ്തദി

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും എന്നഹിദലകറ്റ് വന്നസറ്റ് വളനരകഞാലച്ചും നകഞാണഞാണറ്റ്.  നെഹിരവധഹി

വവ്യകഹികളഹിലലൂനടെയന്ദുച്ചും,  പല രലൂപതഹിലന്ദുച്ചും,  ആഴദമറഹിയ ദബഞാധതഹില് നെഹിന്നന്ദുച്ചും

ഒനകയഞായഹിടഞാണറ്റ് അസന്ദുവന്നസറ്റ്.  കദതഞാലഹികഞാപളഹിനയ വഹിടറ്റ് ഔപചഞാരഹികമഞായഹി ഒരന്ദു

ഹഹിനന്ദുവഞായഹിതശ്രീരഞാന് ഞഞാന് വളനരവരരങ്ങള് എടെന്ദുതന്ദു. അസറ്റ് ദകവലച്ചും ഒരന്ദു മസനത

വഹിടറ്റ് കലൂടെന്ദുസല് നെല മനറഞാരന്ദു മസതഹിദലകറ്റ് ദപഞാകലഞായഹിരന്ദുന്നഹില.  മറഹിചറ്റ് സസവ്യനത

ദസടെഹിയന്ദുള അദവ്യഞാതഹികസലതഹിനല ഒരദനെത്വരണമഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു അസറ്റ്.  സന്ദുടെകതഹില്

അസറ്റ് ബഞാഹവ്യമഞായ എലഞാ മസ ചടെങ്ങന്ദുകദളയന്ദുച്ചും അസപസകമഞാകഹി ദസഞാന്നഹിചച. എന്നഞാല്

പഹില്കഞാലതറ്റ് ഒരന്ദുവനന്റെ അദവ്യഞാതഹികപഞാസനയ നെഹിലനെഹിറന്ദുതന്ദുന്നസഹില്

സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനെന്ദുച്ചും സമലൂഹതഹിനെന്ദുമന്ദുള പങറ്റ് എനെഹികന്ദു വവ്യകമഞായഹി.

ഹഹിനന്ദുമസനതകന്ദുറഹിചറ്റ് മഞാദവ്യമങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും പഞാഠപന്ദുസറ്റ്സകങ്ങളഹിലന്ദുച്ചും നെഹിന്നറ്റ് കഹിടഹിയ

സപസഹിചഞായകനള നകഞാദണഞാ,  അസഹിനന്റെ ബഹന്ദുമന്ദുഖമഞായ സപദസവ്യകസകനള നകഞാദണഞാ

ആളചകള് എദന്നഞാടെറ്റ് ദചഞാദേഹികഞാറന്ദുണറ്റ്:  "ദക്ഷേസസഞാരഞാധനെ,  ചടെങ്ങന്ദുകള് ,  ജഞാസഹി സന്ദുടെങ്ങഹിയ

ബഞാഹവ്യവശങ്ങളഹില് കലൂടെഹി കടെന്നന്ദുദപഞാകഞാനസ ഒരന്ദുവനെറ്റ് ദയഞാഗ്ര,  ദവദേഞാന്തച്ചും സന്ദുടെങ്ങഹിയ

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ഗ്രഹനെങ്ങളഞായ സപദബഞാധനെങ്ങളഹില് എതഹിദചരഞാന് കഴഹിയന്ദുദമഞാ ?

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ ആദവ്യഞാതഹിക സപദബഞാധനെങ്ങളചനടെ സപദയഞാജനെച്ചും ദനെടെന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് ഒരന്ദുവന്

ഔപചഞാരഹികമഞായഹി ഹഹിനന്ദുവഞായഹി സശ്രീദരണസന്ദുദണഞാ ?"

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മനത കന്ദുറഹിചചള ഇതരച്ചും ദചഞാദേവ്യങ്ങള്കറ്റ് ഉതരച്ചും കനണതണനമങഹില്

അസഹിനനെകന്ദുറഹിചറ്റ് നെഹിലവഹില് സപചഞാരതഹിലന്ദുള നസറഹിദഞാരണകളഹില് നെഹിന്നറ്റ് ആദേവ്യച്ചും നെഞാച്ചും

മന്ദുകരഞാദവണസന്ദുണറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും നവറന്ദുച്ചും ഔപചഞാരഹിക സഞാമലൂഹവ്യവവ്യകഹിസത്വതഹില്

സശദപസഹിപ്പെഹികന്ദുന്ന ഒന്നല മറഹിചറ്റ് ഒരന്ദുവനന്റെ സത്വന്തച്ചും ധരര്മ്മനത പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നസഹിലഞാണറ്റ്

അസഹിനന്റെ ഊന്നല് .  അസഹിനന്റെ ചടെങ്ങന്ദുകള് സപകദൃസഹിനയ സപസഹിനെഹിധഞാനെച്ചും നചയചന്നസന്ദുച്ചും

കദൃസസഹിമമലഞാതസന്ദുമഞാണറ്റ്.  അസഹിനല മലൂരതഹികള് നെര്മ്മന്ദുനടെസനന്ന സത്വസത്വതഹിനന്റെ ഉയരന്ന

സലങ്ങനളയഞാണറ്റ് സപസഹിനെഹിധശ്രീകരഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ സപദബഞാധനെങ്ങള്

പഠഹികഞാന് സന്ദുടെങ്ങന്ദുന്നസഹിനെറ്റ് ഒരന്ദുവന് ഔപചഞാരഹികമഞായഹി ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദു ആദകണ
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ആവശവ്യമഹില എന്നഹിരഹികഹിലന്ദുച്ചും ജശ്രീവഹിസതഹിലന്ദുച്ചും മനെസഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവഹിനനെ ദപഞാനല

ആകഞാനസ ഒരന്ദുവനെറ്റ് അസഹിനന്റെ ആഴദമറഹിയ ദേരശനെങ്ങള് ഹകനയതഹിപ്പെഹിടെഹികഞാന്

കഴഹിയന്ദുകയഹില.

മനറഞാരന്ദു ദചഞാദേവ്യവന്ദുച്ചും ഉന്നയഹിദചകഞാച്ചും.  ഒരന്ദു പഞാശഞാസവ്യനെറ്റ് അനലങഹില് ഒരന്ദു അദമരഹികനെറ്റ്

ഹഹിനന്ദുവഞാകന്ദുന്നസഹിലലൂനടെ എനന്തഞാനകയഞാണറ്റ് നെരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുക ?  ഒദരനയഞാരന്ദു യഥഞാരര

ഹദേവദമയന്ദുളളൂ,  അനലങഹില് ഒദരനയഞാരന്ദു സപവഞാചകനെന്ദുച്ചും,  രക്ഷേഹിസഞാവന്ദുച്ചും,  സഗ്രനവന്ദുച്ചും

മഞാസസദമ ഉളളൂ എന്ന കന്ദുതകവഹിശത്വഞാസച്ചും മഞാസസമഞാണറ്റ് നെഹിങ്ങള്കറ്റ് നെരറ്റ്ടെനപ്പെടെഞാനെന്ദുളസറ്റ്.

നെഹിങ്ങള് നെഹിങ്ങളചനടെ സപഞാചശ്രീനെരഞായ പലൂരവഹികദരഞാടെറ്റ് രഞ്ജഹിപ്പെഹിനലതന്ദുകയന്ദുച്ചും അവരന്ദുനടെ

ജശ്രീവഹിസഹശലഹിനയ ബഹന്ദുമഞാനെഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചദയണഹിവരന്ദുച്ചും. മസതഹിനന്റെ കഞാരവ്യതഹില് പല

മഞാരഗ്രങ്ങള് ഉനണന്നന്ദുള കഞാരവ്യച്ചും നെഹിങ്ങള് അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹിദകണഹി വരന്ദുച്ചും.  നെഹിങ്ങളചനടെ

ഹദേനെച്ചുംദേഹിനെ ജശ്രീവഹിസതഹില് സപഞാരഥനെ,  നെഞാമജപച്ചും,  പഠനെച്ചും,  മനെനെച്ചും അനലങഹില് ധവ്യഞാനെച്ചും

സന്ദുടെങ്ങഹി ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും സരതഹിലന്ദുള അനെന്ദുരറ്റ്ഠഞാനെങ്ങള് വഴഹി അദവ്യഞാതഹികസ

നകഞാണന്ദുവദരണഹി വരന്ദുച്ചും.  എന്നഞാല് നെഹിങ്ങള് ചഹിന്തഹികന്ദുന്നസറ്റ് നെഹിറന്ദുദതണസഹില.

സസവ്യതഹിനെറ്റ് ദനെനര സന്ദുറന്നന്ദുവച മനെസറ്റ് ഉദപക്ഷേഹിദകണസഹില.  നെഹിങ്ങള് ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും

കലൂടതഹിനന്റെദയഞാ,  സഹിദഞാന്തതഹിനന്റെദയഞാ ഭഞാഗ്രമഞായഹി സത്വയച്ചും പരഹിമഹിസനപ്പെടെന്ദുദതണസഹില.

എലഞാറഹിനെന്ദുമന്ദുപരഹി ഈ സപസകഹിയയഹില് നെഹിങ്ങള് സത്വയച്ചും നെരറ്റ്ടെനപ്പെദടെണസഹില.  നെഹിങ്ങള്

കലൂടെന്ദുസല് ആഴതഹിലന്ദുച്ചും സപഞാപഞ്ചഹികമഞായ വഹിശഞാലസയഹിലന്ദുച്ചും സത്വയച്ചും സനന്നപ്പെറഹിതനന്ന

അറഹിയന്ദുവഞാന് നെഹിരന്തരച്ചും സശമഹിചച നകഞാണഹിരഹികന്ദുകയഞാണറ്റ് ദവണസറ്റ്.

സനംസഡ്കഫ്രാരതദിനകുള്ള   ഫപഫ്രാധഫ്രാനരനം

ഒരന്ദു ഹഹിനന്ദുവഞായഹിരഹികന്ദുക എന്നഞാല് അസഹിനെരരച്ചും ജശ്രീവഹിസതഹില് എനന്ന ഏറവന്ദുച്ചും

സഹഞായഹിചഹിടചള ആദവ്യഞാതഹികപഞാഠങ്ങനള സഹിരഹിചറഹിഞ്ഞറ്റ് ആദേരഹികന്ദുക എന്നസഞാണറ്റ്.

ഇവഹിനടെ ദപരഹിനെറ്റ് വലഹിയ സപഞാധഞാനെവ്യമഹില. അസഹിനെന്ദു പഹിന്നഹിനല പഞാരമരവ്യച്ചും മഞാസസമഞാണറ്റ് സപധഞാനെച്ചും.

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും,  ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും,  സനെഞാസനെധരര്മ്മച്ചും,  ദയഞാഗ്ര,  ദവദേഞാന്തച്ചും,  ഹവദേഹികശഞാസറ്റ്സസങ്ങള്

സന്ദുടെങ്ങഹിയന്ദുള പദേങ്ങനളലഞാച്ചും ഈ വഹിപന്ദുലമഞായ സപദബഞാധനെങ്ങളചനടെ പല സലങ്ങനളയഞാണറ്റ്

സപസഹിഫലഹിപ്പെഹികന്ദുന്നസറ്റ്.  എന്നഞാല് ഈ ആധന്ദുനെഹികയന്ദുഗ്രതഹില് ആശയവഹിനെഹിമയതഹിനെന്ദുള

സസൗകരവ്യച്ചും കണകഹിനലടെന്ദുതറ്റ് നെഞാച്ചും ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും ഒരന്ദു ദപരറ്റ് സഹിരനഞ്ഞടെന്ദുകഞാന്

ബഞാദവ്യസ്ഥരഞാണറ്റ്. ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എന്നസഞാണറ്റ് ആ ദപരറ്റ്. കഞാരണച്ചും ഈ ദപരറ്റ് ഇദപ്പെഞാള് സനന്ന

വളനര സപചഞാരച്ചും കഹിടഹികഴഹിഞ്ഞ ഒന്നഞാണറ്റ്.  നെര്മ്മന്ദുനടെ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിലന്ദുള ഹഹിനന്ദുവഹിരന്ദുദ

മദനെഞാഭഞാവച്ചും പന്ദുലരതന്ദുന്ന ചഹില സ്ഥഞാപഹിസസഞാസറ്റ്പരവ്യങ്ങളചനടെ കരകശസയലഞാനസ
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നെര്മ്മന്ദുനടെ  പഞാരമരതഹിനന്റെ എലഞാ നെലവശങ്ങനളയന്ദുച്ചും ഈ ദപരറ്റ് ദദേവ്യഞാസഹിപ്പെഹികഞാസഹിരഹികഞാന്

ഞഞാന് കഞാരണനമഞാന്നന്ദുച്ചും കഞാണന്ദുന്നഹില.

വവ്യകഹിപരമഞായഹി ഞഞാന് വഹിശത്വസഹികന്ദുന്നസറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും സപദസവ്യകഹിചറ്റ് സനെഞാസനെധരര്മ്മച്ചും എന്നറ്റ്

നെഹിരവചഹികനപ്പെടെന്ദുന്ന ഹഹനവധരര്മ്മമഞാണറ്റ് ദലഞാകതഹിനല ഏറവന്ദുച്ചും നെല മസനമന്നഞാണറ്റ്.

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെഞാണറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസല് പന്ദുണവ്യസഗ്രനങ്ങളചളസറ്റ്.  ഏറവന്ദുച്ചും അധഹികച്ചും

ദദേവശ്രീദദേവന്മഞാരന്ദുച്ചും,  മഹഞാതഞാകളചച്ചും,  ദയഞാഗ്രഹികളചച്ചും,  ഏറവന്ദുച്ചും അധഹികച്ചും ദക്ഷേസസങ്ങളചച്ചും,

പന്ദുണവ്യസശ്രീരഥങ്ങളചച്ചും ആദവ്യഞാതഹിക സലങ്ങനളകന്ദുറഹിചചള ഏറവന്ദുച്ചും ആഴദമറഹിയ അറഹിവന്ദുച്ചും

ഹഹിനന്ദുമസതഹിലഞാണന്ദുളസറ്റ്.  അസഞാണറ്റ് ഏറവന്ദുച്ചും പന്ദുരഞാസനെവന്ദുച്ചും,  ഏറവന്ദുച്ചും

ഹവവഹിദവ്യമഞാരന്നസന്ദുച്ചും ഏറവന്ദുച്ചും സഹഹിരറ്റ്ണന്ദുസയഞാരന്നസന്ദുമഞായ മസച്ചും.  ഇനസലഞാച്ചും ഒരന്ദു

മസനത സച്ചുംബന്ധഹിചഹിടെദതഞാളച്ചും വലഹിയ മഹസത്വമന്ദുള കഞാരവ്യങ്ങളഞാണറ്റ്.

എന്നഞാല് ആനരങഹിലന്ദുച്ചും മദറനസങഹിലന്ദുച്ചും മസച്ചും പഹിന്തന്ദുടെരന്ദുന്നസറ്റ് ഓദരഞാരന്ദുതരന്ദുച്ചും ഓദരഞാ

ഭക്ഷേണച്ചും ഇരറ്റ്ടെനപ്പെടെന്ദുന്നസന്ദു ദപഞാനല സത്വഭഞാവഹികമഞായഹിടഞാണറ്റ് എനെഹികറ്റ് ദസഞാന്നഹിയഹിടചളസറ്റ്.

അനസനന്ന ഒടചച്ചും സനന്ന അദലഞാസരനപ്പെടെന്ദുദതണസഹില.  ജശ്രീവഹിസതഹിനല മനറലഞാ

സന്ദുറകനളയന്ദുച്ചും ദപഞാനല അദവ്യഞാതഹികസയഹിലന്ദുച്ചും സമദൃദഹിയന്ദുണഞാവനട.  ഏസറ്റ് മസമഞാദണഞാ

സങ്ങളചനടെ മനെസചകദളയന്ദുച്ചും ഹദൃദേയങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഉയരതന്ദുന്നസറ്റ് എന്നറ്റ് ജനെങ്ങള്കറ്റ്

അനെന്ദുഭവനപ്പെടെന്ദുന്നന്ദുദവഞാ,  അവര അസറ്റ് പഹിന്തന്ദുടെരനട.  നെര്മ്മനളഞാരന്ദുരന്ദുതരന്ദുച്ചും ദേഹിവവ്യസയന്ദുനടെ

മലൂരതഹികളചച്ചും ജശ്രീവഹിസതഹില് അസന്ദുലവ്യമഞായ സപദസവ്യകസകളചച്ചും ഉളവരഞാകയഞാല് ഓദരഞാ

വവ്യകഹികന്ദുച്ചും അവനന്റെസഞായ അനലങഹില് അവളചനടെസഞായ മസമന്ദുണഞായഹിനകഞാളനട.

നെര്മ്മനളഞാരന്ദുരന്ദുതരന്ദുച്ചും ബഞാഹവ്യമഞായ രലൂപങ്ങളഞാലന്ദുച്ചും പരഹിമഹിസഹികളഞാലന്ദുച്ചും ബഞാധഹികനപ്പെടെഞാനസ

നെര്മ്മന്ദുനടെ ദബഞാധതഹിനന്റെ ആഴങ്ങളഹില് ഒരന്ദു ദദേവദനെഞാ ദദേവഹിദയഞാ ആയഹി മഞാറനട.

പഞാപദബഞാധതഹിനെന്ദുച്ചും കന്ദുറദബഞാധതഹിനെന്ദുച്ചും അപ്പെചറനമതഹി നെര്മ്മഹിനലലഞാച്ചും ഉള ദേഹിവവ്യസ

ഉണരന്നന്ദു വരനട!

മനെന്ദുരവ്യജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ ആസവ്യന്തഹിക ലക്ഷേവ്യച്ചും നെര്മ്മന്ദുനടെനയലഞാച്ചും സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങള്കന്ദുച്ചും

വവ്യകഹിസത്വങ്ങള്കന്ദുച്ചും ഒനക അപ്പെചറമന്ദുള അവഹികലമഞായ സത്വസത്വതഹിനലതന്ദുകയഞാണറ്റ്.

എന്നഞാല് അസഹിദലകന്ദുള വഴഹി നെര്മ്മന്ദുനടെ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിലന്ദുച്ചും ജശ്രീവഹിസരശ്രീസഹിയഹിലന്ദുച്ചും

കലൂടെഹിയഞാണറ്റ്.  ഒരന്ദുപദക്ഷേ ഇസറ്റ് കന്ദുറചറ്റ് ഹവരന്ദുദവ്യപലൂരണമഞായഹി ദസഞാന്നഹിദയകഞാച്ചും.  ലക്ഷേവ്യച്ചും

അനെന്തസയഹിലന്ദുച്ചും അനെശത്വരസയഹിലന്ദുച്ചും എതഹിദചരലഞാണറ്റ്.  എന്നഞാല് നെഞാമഹിസറ്റ് നചദയണസറ്റ്

കഞാലദദേശ പരഹിമഹിസഹികള്കന്ദുളഹിനല നെര്മ്മന്ദുനടെ ഇദപ്പെഞാഴനത നെഹിലയഹില് നെഹിന്നഞാണറ്റ്.  ഈ
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ശരശ്രീരവന്ദുച്ചും മനെസചച്ചും നകഞാണഞാണറ്റ്.  നെര്മ്മന്ദുനടെ വവ്യകഹിസത്വച്ചും ഒരന്ദു സപദസവ്യക സഞാച്ചുംസറ്റ്കഞാരഹിക

മഹിസശണതഹിലന്ദുച്ചും അസഹിനന്റെ രലൂപ കല്പ്പെനെകളഹിലന്ദുച്ചും പലൂഴറ്റ്തഹിവയറ്റ്കനപ്പെടസഞാണറ്റ്.  നെര്മ്മള്

സച്ചുംസഞാരഹികഞാന് പഠഹികന്ദുന്ന ഭഞാര നെര്മ്മന്ദുനടെ ചഹിന്തകനള രലൂപനപ്പെടെന്ദുതന്ദുന്നസന്ദുദപഞാനല.

സരവലസൗകഹികസയഹില് എതഹിദചരഞാന് നെമന്ദുകഹിദപ്പെഞാള് ഇവഹിനടെ ശരഹിയഞായ ഒരന്ദു

ഹജവഅടെഹിതറ ആവശവ്യമഞാണറ്റ്.  നെര്മ്മന്ദുനടെ സപഞാപഞ്ചഹികവവ്യകഹിസത്വനത അനെഞാവരണച്ചും

നചയറ്റ്സറ്റ് അസഹിദലകറ്റ് നെയഹികഞാന് നെനര്മ്മ സഹഞായഹികന്ദുന്ന ഒരന്ദു സച്ചുംസറ്റ്കഞാരനത

നെഞാമഹിവഹിനടെ സദൃരറ്റ്ടെഹിദകണസന്ദുണറ്റ്.  ഇസഞാണറ്റ് പലരലൂപതഹില് ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും നെമന്ദുകറ്റ്

നെല്കന്ദുന്നസറ്റ്.

പല ദലഞാകങ്ങളഹിലലൂനടെ നെനര്മ്മ നെയഹിചചനകഞാണറ്റ് അനെവധഹി ജന്മങ്ങളഹിലലൂനടെ മന്ദുദന്നറന്ദുന്ന

ഒരന്ദു കഞാലഞാന്തര യഞാസസയഞാണറ്റ് ആദവ്യഞാതഹികജശ്രീവഹിസച്ചും.  വളനരകന്ദുറചറ്റ് ആതഞാകദള ഒരന്ദു

സലമന്ദുറയഹില് നെഹിനന്നഞാരന്ദുപദക്ഷേ ഒരന്ദു പഹിടെഹി മനെന്ദുരവ്യര മഞാസസദമ ഒരന്ദു സമയതറ്റ് ആ യഞാസസ

പലൂരതഹിയഞാകന്ദുന്നന്ദുളളൂ.  ശരഹിയഞായ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനെന്ദുച്ചും പഞാരമരവ്യതഹിനെന്ദുച്ചും മഞാസസദമ

ജന്മഞാന്തരങ്ങളഹിദലകറ്റ് നെശ്രീളചന്ന നെര്മ്മന്ദുനടെ അദവ്യഞാതഹികയഞാസസയഹിനല ആരജഹിസമഞായ

ഉസറ്റ്കരദരച നെഹിലനെഹിരതഞാന് നെനര്മ്മ സഹഞായഹികഞാന് കഴഹിയലൂ.  അലഞാതപക്ഷേച്ചും

ഉഴന്ദുനസഞാരന്ദുകഞാത നെഹിലദതകറ്റ് വലഹിനചറഹിയന്ദുന്ന വഹിതന്ദുകളഹില് വളനര കന്ദുറചറ്റ് മഞാസസച്ചും

വളരന്നറ്റ് പന്ദുരറ്റ്ടെഹിനപ്പെടെന്ദുന്നസന്ദുദപഞാനല,  സമലൂഹതഹിനല ബഹന്ദുഭലൂരഹിപക്ഷേവന്ദുച്ചും മന്ദുദന്നറഞാന്

കഴഹിയഞാനസ സത്വയച്ചും വലയന്ദുദമഞാള് വളനര കന്ദുറചച ദപര മഞാസസദമ ആദവ്യഞാതഹിക

പന്ദുദരഞാഗ്രസഹി ഹകവരഹികന്ദുകയന്ദുളളൂ.

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി

digitized by www.sreyas.in



246

ഹൈദിന്ദകു എന പദതദിനന്റെ അരരനം

ദവദേകഞാലഘടതഹില് ഭഞാരസച്ചും അറഹിയനപ്പെടഹിരന്ദുന്നസറ്റ് സപറ്റ്സസഹിന്ധന്ദു എന്നഞാണറ്റ്.  അസഞായസറ്റ്

ഏഴന്ദു നെദേഹികളചനടെ നെഞാടെറ്റ്. സപഞാചശ്രീനെ ദപരരവ്യകഞാരന്ദുനടെ പന്ദുണവ്യസഗ്രനമഞായ 'നസന്ഡേറ്റ് അവസറ്റ്സ'

യഹിലന്ദുച്ചും ഇദസ ദപരറ്റ് സനന്ന 'ഹപറ്റ്സ ഹഹിനന്ദു'  എന്നറ്റ് പരഞാമരശഹികനപ്പെടച കഞാണന്ദുന്നന്ദു.

സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹിനല 'സ'  യറ്റ്കന്ദു പകരച്ചും 'ഹ'  എന്ന രശ്രീസഹിയഹിലന്ദുള ഈ വവ്യസവ്യഞാസച്ചും പല

ഇന്ഡേവ്യന് ഭഞാരകളഹിലന്ദുച്ചും സച്ചുംഭവഹികഞാറന്ദുണറ്റ്.  സഗ്രശ്രീകന്ദുകഞാര വഹിളഹിചസറ്റ് ഇന്ഡേഹിക അഥവഞാ

ഇന്ഡേവ്യന് ദദേശച്ചും എന്നഞാണറ്റ്.  അസന്ദുച്ചും സഹിന്ധന്ദു എന്ന ശബറ്റ്ദേതഹിനന്റെ ആദേവ്യ ഭഞാഗ്രച്ചും മഞാറഹിയഹിടറ്റ്

ഉണഞായസഞാണറ്റ്.  ഏസഞായഞാലന്ദുച്ചും സഹിന്ധന്ദു അനലങഹില് ഹഹിനന്ദു എന്നസറ്റ് സപഞാചശ്രീനെകഞാലച്ചും മന്ദുസല്

ഇന്ഡേവ്യയന്ദുനടെ ദപരഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു എന്നസറ്റ് സരകമറ സച്ചുംഗ്രസഹിയഞാണറ്റ്. ഇന്ഡേവ്യ സഹിന്ധന്ദുസ്ഥഞാനെച്ചും

അഥവഞാ നെദേഹികളചനടെ നെഞാടെറ്റ് ആയഹിരന്ദുന്നന്ദു.  ചഹിലദപ്പെഞാള് അസറ്റ് സപറ്റ്സസഹിന്ധന്ദു സ്ഥഞാനെച്ചും

അഥവഞാ ഏഴറ്റ് നെദേഹികളചനടെ നെഞാടെറ്റ് എന്നന്ദുച്ചും അറഹിയനപ്പെടച.

സഹിന്ധന്ദു എന്ന പദേതഹിനെറ്റ് സച്ചുംസറ്റ്കദൃസതഹില് മലൂന്നറ്റ് അരരങ്ങളഞാണന്ദുളസറ്റ്.  സഹിന്ധന്ദു

എന്നദപരഹില് സനന്ന ഇദപ്പെഞാള് അറഹിയനപ്പെടെന്ദുന്ന നെദേഹി,  നെദേഹി എന്ന നപഞാസന്ദുവഞായ അരരച്ചും,

സമന്ദുസദേച്ചും. അദപ്പെഞാള് സപറ്റ്സസഹിന്ധന്ദു എന്ന ദപരഹിനല സഹിന്ധന്ദു എന്ന പദേച്ചും സശ്രീരചയഞായന്ദുച്ചും ഒരന്ദു

സപദസവ്യക നെദേഹിനയയല മറഹിചറ്റ് നെദേഹി എന്ന നപഞാസന്ദുവഞായ അരരനതയഞാണറ്റ്

കന്ദുറഹികന്ദുന്നനസന്നസറ്റ് വവ്യകമഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് കന്ദുറഹികന്ദുന്നസറ്റ് അനെവധഹി നെദേഹികളചനടെ നെഞാടെഞായ

ഇന്ഡേവ്യ എന്ന മഹഞാരഞാജവ്യനതയഞാണറ്റ്.  ദവദേകഞാലഘടതഹിനല സപധഞാനെനെദേഹി

സരസത്വസഹിയഞാണറ്റ്.  പഹില്കഞാലതറ്റ് ഈ സ്ഥഞാനെച്ചും ഗ്രച്ചുംഗ്രയറ്റ്കറ്റ് ലഭഹിചച.  സഹിന്ധന്ദുസ്ഥഞാനെച്ചും

യഥഞാരഥതഹില് സരസത്വസഹിസ്ഥഞാനെവന്ദുച്ചും, പഹില്കഞാലനത ഗ്രച്ചുംഗ്രഞാസ്ഥഞാനെവന്ദുച്ചും ആണറ്റ്. നവറന്ദുച്ചും

സഹിന്ധന്ദുനെദേശ്രീസടെച്ചും മഞാസസമല.   

ധരര്മ്മച്ചും,  സഹിന്ധന്ദുധരര്മ്മച്ചും,  ഹഹിനന്ദു എന്നഹിവ ഹവവഹിദവ്യമഞാരന്ന വഹിശഞാലമഞായ ഈ

ഉപഭലൂഖണതഹിനന്റെ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരതഹിനന്റെയന്ദുച്ചും മസങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും നപഞാസന്ദുനെഞാമമഞാണറ്റ്.

1)  ഇസറ്റ് ഒരന്ദു നെദേശ്രീ ധരര്മ്മമഞാണറ്റ് (സഹിന്ധന്ദു ധരര്മ്മച്ചും).  ഇസറ്റ് ഒരന്ദു നെദേഹിനയദപ്പെഞാനല ഒഴന്ദുകന്ദുകയന്ദുച്ചും

വഹികസഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്നന്ദു.  പനണദങ്ങഞാ ഉണഞായനസന്നറ്റ് പറയനപ്പെടെന്ദുന്ന ഏനസങഹിലന്ദുച്ചും
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ഒരന്ദു നവളഹിപഞാടെഹില് സളകനപ്പെട ഒന്നല ഇസറ്റ്,  മറഹിചറ്റ് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും കഞാലദതഞാനടെഞാപ്പെച്ചും

വളരന്ദുകയന്ദുച്ചും വഹികസഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയറ്റ്സന്ദു നകഞാണഹിരഹികന്ദുന്നന്ദു.

2)  ഇസറ്റ് അനെവധഹി നെദേഹികളചനടെ ധരര്മ്മമഞാണറ്റ്.  അനെവധഹി മഞാരഗ്രങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും,

മഹഞാതഞാകളചദടെയന്ദുച്ചും,  പന്ദുണവ്യ സഗ്രനങ്ങളചദടെയന്ദുച്ചും അസറ്റ്സഹിസത്വനത അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

എലഞായറ്റ്ദപ്പെഞാഴന്ദുച്ചും കലൂടെന്ദുസല് അച്ചുംഗ്രശ്രീകരഹികഞാന് ഒരന്ദുങ്ങഹിയഹിരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും നചയചന്ന ഒരന്ദു

മസമഞാണഹിസറ്റ്.

3)  സഹിന്ധന്ദു എന്നഞാല് സമന്ദുസദേച്ചും എന്നന്ദുച്ചും അരരമന്ദുണറ്റ്.  ഹഹിനന്ദുമസച്ചും സമന്ദുസദേസന്ദുലവ്യച്ചും എലഞാ

നെദേഹികദളയന്ദുച്ചും സന്നഹില് സത്വശ്രീകരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും അദസസമയച്ചും കരകവഹിയഞാസഹിരഹികന്ദുകയന്ദുച്ചും

നചയചന്നന്ദു.  സനെഞാസനെധരര്മ്മച്ചും അഥവഞാ സഞാരവലസൗകഹിക പഞാരമരവ്യച്ചും എന്ന

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനന്റെ പദേവഹിനയ ഒരന്ദു സമന്ദുസദേദതഞാടെറ്റ് ഉപമഹികഞാച്ചും.

സഹിന്ധന്ദു എന്നപദേച്ചും ഹഹിനന്ദു എന്നഞായസറ്റ് ദപരരവ്യകഞാരന്ദുനടെ ഇടെയഹില് മഞാസസമഞായഹിരന്ദുന്നഹില.

ഇന്ഡേവ്യയഹിനല സപദസവ്യകഹിചറ്റ് പശഹിദമന്തവ്യയഹില് ചഹില ഭഞാരഞാസമലൂഹങ്ങളചനടെ ഇടെയഹിലന്ദുച്ചും

അസങ്ങനനെയഞായഹിരന്ദുന്നന്ദു.  പസന്തണഞാച്ചും നെലൂറഞാണഹിനല കവഹി ചഞാനറ്റ് ഭരദേഞായഹിയന്ദുനടെ പദൃഥത്വശ്രീരഞാജറ്റ്

രഞാദസഞാ എന്ന ഹഹിനഹി കദൃസഹിയഹില് ഹഹിനന്ദു എന്ന പദേച്ചും ഇവഹിടെന്ദുനത ജനെങ്ങദളയന്ദുച്ചും

മസദതയന്ദുച്ചും കന്ദുറഹിചറ്റ് പറയഞാന് ഉപദയഞാഗ്രഹികന്ദുന്നസഞായഹി നെഞാച്ചും കഞാണന്ദുന്നന്ദു.

സഹിന്ധന്ദുധരര്മ്മച്ചും എന്ന നെഹിലയഹില് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും ഇന്ഡേവ്യയഹിനല എലഞാമസങ്ങദളയന്ദുച്ചും

സസത്വചഹിന്തകദളയന്ദുച്ചും  സപസഹിനെഹിധഞാനെച്ചും നചയചന്നന്ദു.  ആ നെഹിലകറ്റ് അസറ്റ് ബന്ദുദ ഹജനെ

മസങ്ങളചള്നപ്പെനടെയന്ദുള എലഞാ ഭഞാരസശ്രീയ സസമദേഞായങ്ങനളയന്ദുച്ചും ഉള്നകഞാളചന്നന്ദു.  ഈ

കഞാഴറ്റ്ചപ്പെഞാടെഹില് ഹഹിനന്ദുമസച്ചും എന്നസറ്റ് ഹവദേഹികധരര്മ്മതഹില് മഞാസസച്ചും ഒസന്ദുങ്ങഹി നെഹില്കന്ദുന്ന

ഒന്നല, മറഹിചറ്റ് അസറ്റ് ഹവദേഹികവന്ദുച്ചും അഹവദേഹികവന്ദുച്ചും ആയ മഞാരഗ്രങ്ങനള സത്വശ്രീകരഹികന്ദുന്നന്ദു.

മറന്ദുവശതറ്റ് ദവദേപഞാരമരവ്യച്ചും സനന്ന ഒരന്ദു ബഹന്ദുമഞാരഗ്ര സസമദേഞായമഞാണറ്റ്.  അസറ്റ് ഇദപ്പെഞാള്

നെഹിലവഹിലന്ദുള ഹവദേഹികമഞാരഗ്രങ്ങളഹില് ഒസന്ദുങ്ങഹി നെഹില്കന്ദുന്നസല.  "ഏകച്ചും സദേറ്റ് വഹിസപഞാനഃ

ബഹന്ദുദേഞാ വദേന്തഹി" എന്ന സന്ദുസപസഹിദമഞായ ഹവദേഹിക സപസറ്റ്സഞാവനെയഹില് അധഹിരറ്റ്ഠഹിസമഞാണറ്റ്

അസറ്റ്.

("സസവ്യച്ചും ഒദന്നയന്ദുളളൂ.  പണഹിസനഞാര അസഹിനനെ പല വഹിധതഹില് വഹിവരഹികന്ദുന്നന്ദു").

അഹവദേഹികച്ചും എന്നറ്റ് സത്വയച്ചും വഹിലയഹിരന്ദുതന്ദുന്നവ ഉള്നപ്പെനടെയന്ദുള മററ്റ് മഞാരഗ്രങ്ങനള

സച്ചുംസഗ്രഹഹികഞാനെന്ദുള അടെഹിതറ ഹവദേഹിക ധരര്മ്മതഹിലന്ദുണറ്റ്.
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ഭഞാരസതഹിനെന്ദു പന്ദുറതഞാകനട ഈ സപപഞ്ചവന്ദുമഞായഹി സമരസസയഹില് ജശ്രീവഹികഞാനെന്ദുച്ചും എലഞാ

ജശ്രീവദനെയന്ദുച്ചും ആദേരഹികഞാനെന്ദുച്ചും സയഞാറന്ദുള എലഞാ സച്ചുംസറ്റ്കഞാരങ്ങദളയന്ദുച്ചും ഉള്നകഞാളഞാന്

ഹഹിനന്ദുമസതഹിനെറ്റ് കഴഹിയന്ദുച്ചും.  ഇതരച്ചും ഒരന്ദു നെഹിരവചനെച്ചും,  ഹഹിനന്ദുമസനത ഭഞാരസതഹിനന്റെ

മഞാസസച്ചും മസച്ചും എന്ന നെഹിലയഹില് നെഹിന്നറ്റ് ഉയരതഹി, സപഞാപഞ്ചഹിക സസവ്യനത ഏസറ്റ് കഞാലതഹിനെന്ദുച്ചും

ഏസറ്റ് ദദേശതഹിനെന്ദുച്ചും ഏസറ്റ് വവ്യകഹികള്കന്ദുച്ചും ഉള്നകഞാളഞാന് പറചന്ന വഹിധച്ചും

സത്വശ്രീകരഹികന്ദുന്നസഹിനെന്ദുള ഒരന്ദു മഞാരഗ്രച്ചും എന്ന നെഹിലയഹില് സപസഹിരറ്റ്ഠഹികന്ദുന്നന്ദു.

ഹഹിനന്ദുധരര്മ്മച്ചും മനെന്ദുരവ്യജശ്രീവഹിസതഹിനന്റെ എലഞാ ദമഖലകനളയന്ദുച്ചും സറ്റ്പരശഹികന്ദുന്ന

മഞാനെവധരര്മ്മമഞാണറ്റ്.  മനെന്ദുരവ്യനന്റെ ആദരഞാഗ്രവ്യതഹിനെന്ദുച്ചും,  സദന്തഞാരതഹിനെന്ദുച്ചും,

സകഹിയഞാതകസയറ്റ്കന്ദുച്ചും ഒടെന്ദുവഹില് ദമഞാക്ഷേതഹിനെന്ദുച്ചും എനന്തലഞാച്ചും ആവശവ്യമന്ദുദണഞാ അനസലഞാച്ചും

ഹഹിനന്ദുമസച്ചും കഞാണഹിചച സരന്ദുന്നന്ദു. അവളചനടെ അനെന്ദുസഗ്രഹച്ചും എലഞാവരകന്ദുച്ചും ലഭഹികന്ദുമഞാറഞാകനട !

ശന്ദുഭച്ചും

ഞഞാന് എങ്ങനനെ ഹഹിനന്ദുവഞായഹി - ഡഡേവഹിഡ് ഫഫഞാലഹി

digitized by www.sreyas.in



249

ഈ സഗ്രനതഹില് പരഞാമരശഹികനപ്പെടെന്ദുന്ന മറച പന്ദുസറ്റ്സകങ്ങള്

1.       -  Why I am not a Christian Bertrand Russell

2.       -  Why I am not a Muslim Ibn Warraq

3.      –  Hymns to the Mystic Fire Sri Aurobindo

4.     -  Secret of the Veda Sri Aurobindo

5.       -  Creative Vision of the Early Upanishads David Frawley

6. -          -  Self realization and the Super mind in the Rig Veda David Frawley

7.        -  Tantric Yoga and the Wisdom Goddesses David Frawley

8.  – Chandodarshana Daivarata

9.        –     In Search of the Cradle of Civilization George Feuerstein & David Frawley

10.        - . .    Vedic Aryans and the Origins of Civilization N S Rajaram & David Frawley

11.      -  Wisdom of the Ancient Seers David Frawley

12.       -  Hindu View of Christianity and Islam Ram Swarup

13.    –  Bunch of Thoughts Guruji Golwalkar

14.   -  Awaken Bharata David Frawley

15.      -  Myth of the Aryan Invasion David Frawley

16.  :      -  Arise Arjuna Hinduism and the Modern World David Frawley

17. ,    -  Hinduism the Eternal Tradition David Frawley

18.  ,    ? -  Hindu Temples What Happened to Them Sitaram Goel

19.    -  Dancing with Shiva Subrahmanya Swami

20. ,   :       -  Gods Sages and Kings Vedic Secrets of Ancient Civilization David Frawley
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21.    -  ’    ( )Explaining Hindu Dharma National Student s Hindu Forum UK

22.   -      Zend Avesta Holy book of the ancient Persians
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